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18-400 Łomża ul.Poligonowa 8 tlfax (086) 218-85-35;218-02-60 
Oddziały : 19-200 Grajewo ul. Kolejowa 6 tlfax (086) 272-34-94 

19-300 Ełk ul. Łukasiewicza 2 a tlfax (087) 621-16-43 

JEDYNY W REGIONIE SKŁAD FABRYCZNY 
CERAMIKI LEWKOWO 

ZAPEWNIAMY 
TRANSPORT 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
CERAMIKI BUDOWLANEJ 

ŁOMŻYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE 
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Łomża , ul. Makowa 28, tel. 216-65-55 
Czynne: poniedziałek-p i ątek , 

godz. 7.30- 19.00, sobota 7.30-13.00 

uprzejmie informuje, 
że posiada pełny zestaw 
szczepionek ochronnych. 

Zapraszamy do nowego punktu filialnego : 
PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ 

Leman 91 , 18-525 Turośl, tel. 278-64-02 
Dla zakładów 

nowy RENAULT thaUa. 

Dni Otwartych Drzwi 
12-14.04.2002 

Uśmiechnij si\,'. Jest powód, To Nowy 
RGnaull l ha lia. 00 lobClczenia w s(jlo~ 
na ch Rena ul t. Co nowego? Bogate 
wyposażen ie . ekonomiczne silniki, 
w tym 1.4 1(W, l.fi 16V i 15 dCi, 
dynamiczny wygląd. dUłY bngninik 
o pojemno~ici 510 I, w koncu atrakcyjna 
cena. Jeszcze. jednym powod(~m do 
radości bfdzic moż l iwość wygfanin 
wymólrlonej, zag ran icznej podróiy. 
I\utoryzowani Partnerzy Rcn<lult 
Za p raszają w Podróż za jCdCil uśmiech. 

20 

Janusz Zawadzki 
ul. Przykoszarowa 14a 

18-400 Łomża 

www.renault.com.pl 

\ 

tel. 21 8-27-20, 216-42-99; fax 21 6-45-94 
fak. 234 

* 

Teraz przy kupnie Almery z rocznika 2002 masz wybór. 
Zapiać tylko 70% jej wartości , a pozo stale 30% ureguluj 
po roku bez odsetek. Albo wyb ierz jeden z dwóch pakietów 
akcesoriów o wartości do 4350 złotych. 

* 70% ceny Almery 3 -drzwiowej, 1,5 I, w pakiecie Comfor1 
High (m.in. ABS, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne) 

I • 
Prowizji 
Odsetek 
Kosztów 

U ;: k . k ." , ~ rry orzysto,/ o a~/ę ... 
~ "VINDOV" ... ; nasze produkty są Twoje 
SALON OKIEN I DRZWI 

Łomża ul. Al. Legionów 42 te1.086/218 93 63 
Zambrów ul. Mazowiecka 2 te1.086/271 3451 
Wysokie Maz. ul. Mystkowska 1 te1.086/275 00 89 

HURTOWNIA GLAZURY 

"KOMAX" 
oferta specjalna 

• glazura I gat. j uż od 18,90 zl brutto , 
• gresy I gat. j uż od 21,90 zl brutto, 
• kleje do glazury j uż od 13,90 zł brutto, 
• płytki polskie - rabaty do 7%, 
płytki hiszpańskie - rabaty do 10llil, 

• tanie płytki do dojowni, 
• panele śc ienne i podłogowe . 

·-}tL M 
Spokojna 

~Ąs.poL ł FKS . {l 

..'l c:: 

FACHOWE DORADZTWO 
RATY-DOWÓZ 

Łomża , ul. Spokojna 190a 
tel. 218-03-78 

0-600-824-256 



KONTAf(W. 
TYGODNIK REGIONALNY 

rok założenia 1980 
Ukazuje się w województwie podlaskim, 
części województwa mazowieckiego, . 

Nowym Jorku, Chicago i Toronto 

Adres: 
18-400 Łomża, Aleja Legionów 7 

tel.: (0-86) 216-42-43, (0-86) 216-42-44, 
(0-86) 216-40-22, fax: (0-86) 216-57-11 

www.kontakty-tygodnik.compl 
redakcja@kontakty-tygodni~.com.pl 

Redaguje zesPół: 
Joanna Gospodarczyk, Alicja Niedźwiecka, 
Gabriela Szczęsna, tel. (0-86) 215-35-69, 

Maria Tocka, tel. (0-86) 215-35-70, 
Wladyslaw Tocki (red. naczelny) tel. (0-86) 216-40-22 

Oddział w Białymstoku: 
ul. Lipowa 14 

Janina Werpachowska, Andrzej Koziara, 
Janusz Niczyporowicz, Grzegorz· Szerszenowicz, 

. Jan Oniszczuk 
te/./fax (0-85) 744-65-61 

Oddział w Suwałkach: 
ul. Utrata 2B, l piętro 

Slawa Zamojska, Piotr Laskowski, 
Bożena Dunat 

tel. (0-87) 566-60-66, te/./fax (0-87) 566-35-12 

Stale współpracują: 
Teresa Adamowska, Jacek Cholewicki, Adam 
Dobrońśki, Stanislaw Kędzielawski, Krystyna 

Michalczyk-Kondratowicz, Joanna Szeligowska, 
Wenanty Z. Kruk, Barbara Paszkowska (Szczuczyn), 

Michal Mincewicz (Orla) 
Rysunki: Zdzislaw Romanowski, Jerzy Swoiński 
Felieton: Wiesia w Wenderlich, Adam Dobroński 
Zdjęcia: Gabar U5rinczy, Slawomir Stempczyński 

Wydawca: 
Spólka Dziennikarska ,Gratis' Sp. z 0.0. 

Prezes: Wladyslaw Tacki 
Adres: 18-400 Łomża, Aleja Legionów 7 

tel. (0-86) 216-42-43 

KsięgowośĆ: Elżbieta Bączek (g/ówna księgowa) 
tel. (0-86) 215-35-67, 

Jolanta Bączek, tel. (0-86) 215-35-66 
Maszynistka: Janina Gawrońska 

Biuro ogłoszeń "Kontaktów": 
Kierownik: Alina Michalowska 

Przedstawiciel: Cezary Lemański 
- 18-400 Łomża, Aleja Legionów 7 

tel. (0-86) 215-35-71, fax (0-86) 216-57·11 
tel. kom. 0·602 748·099 

Kolno: 
Kolneński Dom Kultury 

ul. Konopnickiej l, tel. (278) 22-21 

Ostrołęka: 
'Agencja .INF()RMEDIA· 

07·4000strolęka, ul. 11 Listopada 5 a 
tel.lfax (0·29) 760·91·92 . 

Ostrów Mazowiecka: 
,BORAM' Aldona Mierzejewska 

07·300 Ostrów Mazowiecka 
ul. Broniewskiego 56 a, tel: (0·29) 745·34·12 

Ksero ,Miniaturka' PI. Ks. Anny Maz. 4 

Suwałki: 
,LOCUM' S.C. 
ul. LItrata 2b 

tel. (0·87) 566·35·12 

Wysokie Mazowieckie: 
wypożr.czalnia Kaset Video. VIDKIG' 

u. Dluga 22, tel. (75) 24·08 

Zambrów: 
Agencja ,Globtour" 

al. Wojska Polskiego 22, tel. (271) 25·25 

Kolportaż: . 
RUCH S.A., Poczta Polska, ,Kolporter', 

sieć wlasna wydawcy 

Obróbka. zdjęć barwnych: 
Gabs·Foto, Łomża, Stary Rynek 16, tel. 216·77· 16 

Skład: 
STudio Maciejewscy 

Bialystok, ul. Mickiewicza 56 
te/./fax (0-85) 732·34·84 

e-mail: maciek.maciejewski@pro.onetpl 

Druk: 
SPPP ,Pogoń ', Bialystok, ul. Mickiewicza 56 

tel. (0-85) 732-9.1-74 
e·mail: pogon@cskpl 

Materialów nie zamówionych redakcja nie zwraca 
i zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów. 

Za treść ogloszeń redakcja i wydawca 
nie ponosi odpowiedzialności. 

. 
"Napisałbym reportaż o małych miasteczkach. Ale 

mam w dupie małe miasteczka. Mam w dupie małe mia
. steczka. Mam w dupie małe miasteczka!! 

Nie ogarnęła mnie nagle mania "swojszczyzny'!. To 
słowa Andrzeja Bursy, znakomitego, choć zapomniane
go poety. Wyraził w nich przekornie stosunek do p{owin
cji. Tej samej, o której Jan Kamiński, autor "Metafizyki 
prowincji", książki zawierającej rozmowy z wielkimi na
zwiskami ludzi z Podlaskiego (prof. Włodzimierz Pawlu
czuk z Ryboł, pisarka Hanna Kowalewska z Wysokiego 
Mazowieckiego, malarz Leon Tarasewicz 'z Walił plus 
dziewięć równie znakomitych), prawie czterdzieści lat 
później mówi: czas stoi tu w miejscu, nic się nie dzieje ... 
ręka rękę mY.ie, noga nogę wspiera ... pracują, jeśli mają 

pracę, a po pracy oddają się piciu wódki. 
Prawda azaliż to? Prawda. Taka sama, jak ta, że tu 

czas płynie wartko, rodzą się świeże pomysły. Jak w Sokołach z salą sportową i sauną dla rol
ników, w Zambrowie z halą targową, w Łomży z Centrum Usług Socjalnych, spalarnią śniieci, 
i hektarem szklarni oraz pracą dla 100 ludzi, szkołą w Targoniach Wielkich (żeby się trzymać 
tylko informacji z tego wydania "Kontaktów"). . . 

Tu, czyli na prowincji, wszyscy opuścili ręce i czekają na mannę. Z budżetu państwa, jak 
zwykł złośliwić Leszek Balcerowicz; z Unii Europejskiej; od Inwestora, prz}jeżdżającego na 
białym cabriolecie. '. . 

Azaliż prawda to? Prawda. Taka sama, że tu, na prowincji błyskają pomysły "droższe od 
pieniędzy", jak mawiał niezapomniany Kargul. 

Jednym z takich jest (niech mnie zganią za nieskromność, bo jestem w to osobiście za
mieszany) pomysł utworzenia lotniska sportowego w Czerwonym Borze. Towarzystwo Lotni
cze "Cumulus", które się tego podjęło,jest biedne, jak każde stowarzyszenie. Ludzie z "Cu
mulusa" mogli się zebrać, popyszczyć na ciężkie czasy, łyknąć na ich pohybel. Albo urucho
mić mózgi i zabrać się do roboty. 

I właśnie od własnoręcznego porządkowania terenu wokół budynków, malowania płotów 
i balustrad , wspierani przez "Kontakty" (jestem prezesem' "Cumulusa") , rozpoczęli .. . two
rzyć lotnisko! W tym tygodniu położone będzie nowe pokrycie dachu na budynku głównym, 
w przyszłym estetycznie wykończone zostaną balkony i okapy. Znakomity projekt plastycznej 
instalacji zgłosił, w ramach praktyki uczniowskiej, Bartosz Iwaszkiewicz z klasy III Liceum 
Plastycznego w Łomży. Pojawi się na frontowej ścianie na przełomie kwietnia; maja i już te
raz można powiedzieć, że będzie najoryginalniejszym "szyldem" w Podlaskiem. Kolega 
Bartosza, Marcin Szulc, przygotowuje natomiast koncepcję placu zabaw dla dzieci. I też z za
cięciem: jakiego jeszcze nie było! 

Z pracami na zewnątrz, trwa porządkowanie w samym budynku. Wkrótce ruszą w nim ro
boty, które w zaniierzeniu "Cumulusa" mają przeobrazić go w najprzytulniejsze i zarazem 
nowoczesne zaplecze lotniska z prawdziwego zdarzenia. 

Pomysł wykorzystania budynków dla celów lotniska sportowego, rzucony przeze mnie w 
lutym 2001 r., podjęty przez Towarzystwo Lotnicze "Cumulus" (gdyby go nie było, to byłyby 
rozebrane), spotyka się z niezwyklą życzliwością Czytelników (dziękuję Iwonie Krasuskiej, 
Barbarze Kozłowskiej, Agnieszce Raszce, Helenie Borusiewicz za reakcję na ogłoszenie w 
"Kontaktach" o poszukiwaniu starych drewnianych domów i wiejskich mebli). Gotowość po
mocy zgłosili dawni pracownicy zlikwidowanej jednostki, kpt. Jan Krysiuk i świetny facho
wiec Zenon Chomotowski; Towarzystwo dziękuje szczególnie byłemu pracownikowi poligo
nu Antoniemu Bukowskiemu za wiele cennych rad. Otwartą przychylność "Cumulus" spot
kał w kierownictwie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, co moż~ zaowocować wspólnymi 
przedsięwzięciami i ekonomicznymi, i resocjalizac}jnymi. 
. Od początku tworzenia lotniska sportowego w Czerwonym Borze mocno wspiera je jego 
"ojciec chrzestny", marszałek województwa podlaskiego Sławomir Zgtzywa. Poparcie i po
moc zadeklarował wojewoda Marek Strzałiński. Ważne życ~liwe słowa usłyszałem także od 
biskupa łomżyńskiego, ks. Stanisława Stefanka (z gotowością spojrzenia na diecezjalną "ow
czarnię" z lotu ptaka). Napawa to nadzieją, że zgodnie z deklaracjami zjesieni 2001 roku,już 
5,6,7 lipca po raz pierwszy w Polsce, na symboliczne otwarcie, w Czerwonym Boże i Łomży 
odbędzie się Puchar Polski Samolotów Ultralekkich. 

Przed "Cumulusem" dwie poważne przeszkody: sprawa formalnego przekazania gruntu 
ij~go oczyszczenia przez saperów. Obie rozstrzygną się niebawem. (Szczegółowo o planach 
"na C7;erwonyBór" - niebawem). / . 

• 
Ponadto oferujemy atrakcyjne 

kredyty ratalne. 

Łomża, ul. Plac Kościuszki 1, 
tel. : (\ 086 ) 216-52-40. 

, WŁADYSłAW TOCKI 

ABSOLWENCIE GIMNAZJUM! 
Zespół Szkół Drzewnych w Łomży 

czeka na Ciebie! 
Oferujemv Ci kształcenie 

w następujących typach szkół: 
• liceum profilowane -;- kształtowanie 
środowiska 

· liceum profilowane - leśnictwo 
· i technologia drewna 
· technikum ochrony środowiska 
· technikum przemysłu drzewnego 
· szkoła zawodowa-- stolarz, cieśla 

Szczegółowych informacji udziela 
sekretariat Szkoły, tel. 47-35-305 

Zespół Szkół Drzewnych 
18-40.0 Łomża Aleja Legjonów 9 

fak.2377 
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Wiceprezydent, król i reszta mafii , 

REZYGNACJA ARCYBIS
KUPA J ULIUSZA PAETZA 
(BYŁEGO BISKUPA ŁOM

Ż\'ŃSKIEGO), przr.jęta p r zez 
papieża J ana Pawła II, nie p o
winna stanowić · zakończenia 
sprawy podejrzeń o molestowa
nie seksualne kleryków i księży 
przez metropolitę diecezji poz
nańskiej, uw~ża coraz więcej 

publicystów i duchownych: 
(Szerzej: rozmowa z ks. prof. 
Tomaszem Węchiwskim, str. 
11-20) 

NAJWYŻSZY STOPIEŃ ZA
GROŻENIA POŻAROWEGO 
ogłosiła większość z nadleś
nictW w województwie. Długi , 

okres bez op ad ów sprawił, że 
ściółka j est bardzo sucha, a 
szczególnie narażone na pożar 
są puszcze Białowieska, Koy
szyńska i Kurpiowska. 

PROBLEMY Z KONTRAK
TAMI MEDYCZNYMI: Pań

stwowy Szpital Kliniczny i Dzie
cięcy Szpital Kliniczny w Bia-

~ łymstoku nie podpisały umów z 
Podlaską Regionalną Kasą 

Chorych. SzefoWie najbardziej 
specjalistycznych placówek w 

' województwie uznali, że finan
sowe propozycje Kasy są odpo
wiednit; dla szpitali powiato-, 
wych , a nie klinicznych, gdzie 
zupełnie inna jest struktura ko
sztów. Mediacji w tej sprawie 
podjął się prezes Urzędu Nad
zoru Ubezpieczeń Zdrowot
nych i Społecznych. 

DO NAJLEPIEJ UTRZV
MANYCH i zabezpieczonych 
zabytków w województwie pod
laskim należą kościoły katolic
kie i prawosławne. Parafie 
otrzymują także większość do
tacji od Generalnego Konser
watora Zabytków na renowację 
i prace konserwatorskie. W 
tym roku województwo ubiega 
się o pieniądze na 14 zabytków, 
z czego 9 to właśnie świątynie 
katolickie i prawosławne. 

NADWYŻKĄ FINANSOWĄ 
PRZESZŁO 400 TYS. ZŁ PO
WIAT ŁOMŻ\'ŃSKI zakończył 
ubiegły rok, dzięki większym 

dochodom z rejestracji ' pojaz
du i dyscyplinie wydatków we 
wszystkich dziedzinach. Za
oszczędzone w ' ubiegłym roku 
pieniądze starostwo chce za
trzymać w rezerwie na wypa
dek, gdyby jednak ten rok za
kończył się deficytem fi!lanso
wym. 

OSTRE SŁOWA O ŁAMA
NIU KONSTYTUCJI i naru
szaniu praw obywatelskich skie
rowały do premiera Leszka Mil
lera samorządy województwa i 
powiatu Wysokie Mazowieckie. 
Powodem jest sytuacja .mie
szkańców wsi Szulborze Kozy, 
Brulino Koski i Brulino Piwki, 

,tff KONTAIOY 

których decyzja rządu podjęta 
tuż przed końcem ubiegłego 
roku, skazała na dwa kolejne 
lata mieszkani,a w gminie N ur. 
O d stycznia znaleźć się mieli w 
gminie Czyżew (powiat Wyso
kie Mazowieckie, województwo 
podlaskie), ale nowy rząd unie
ważnił decyzję p oprzedników. 
Radni Sejmiku Województwa 
ocenili, że przebieg wydarzeń 
w tej sprawie j est spr zeczny z 
deklarowaną przez premiera 
Leszka Millera · ideą "państwa 
przr.jaznego obywatelom". 

OTWARTĄ WOJNĘ WY-

PODLASKIE 
ZAGŁĘBIE ŁGARZY 

Mimo likwidacji pociągu z 
Białegostoku do Bogatyni na 
Dolnym Śląsku, nasi i tam dotar
li. Właśnie podlaska drużyna -
obwieszona laurami i obsypana. 
I wrócili triumfując bezapelacyj
nie z XIX Ogólnopolskiego Tur
nieju , ŁgarzY. Pokonali nie tylko 
łgarzy krajowych, ale kłamców z 
Niemiec i Kanady. Teraz już nikt 
nie będzie pluł nani w twarz, że 
jesteśmy z prowincji! Wreszcie 
staliśmy się, mimo przejściowych 
trudności również w innych niż 
kolejnictwo dziedzinach, poten
tatem. W łganiu! 

Do Radiowej Trójki, współ
organizatora turnieju, wpłynęło 
887 tekstów, 17 kaset magneto
fonowych i 6 kaset wideo. Jury 
(Maria Czubaszek i redaktorzy 
PR 3) zakwalifikowało d? Imału 
10 autorów, w tym aż 4 to nasi! 
Królem ' Łgarzy Anno Domini 
2002 został Leszek Sokołowski z 
Krzymoszyc, poczta TIuściec. 

Król na co dzień prowadzi go
spodarstwo agroturystyczne i 
czeka na założenie .telefonu. Po
zostali dopuszczeni do łgariia w 
żywe oczy mieszkają w Białym
,stoku: Barbara Maj, Tomasz 
Adamski i Leszek Żukowski. 

Tekst Króla Łgarzy Leszka 
Sokołowskiego o tym, co się 

(nie?) zdarzyło we "Wsi Sielanka, 
12 lipca 2004 roku"" jako pierwsi 
drukujemy na str. 21. 

Na zdjęciu: łgarz ,nad łgarze , 

Leszek Sokołowski 

DALI KŁUSOWNIKOM rybac- , 
kim członkowie Polskiego 
Związku Wędkarskiego i Pań
stwowej Straży Rybackiej w 
Łorp.ży po tym, jak nieznani 
sprawcy chcieli dokonać zama
chu na strażników PZW. Postę
powanie w tej sprawie ' prowa
dzi łomżyńska policja. Prokura
tura zajmuje się sprawą kłuso

Wllików ujętych nad Narwią ko
ło Czartorii, którym odebrano 
30 kilogramów ryb , sieci oraz 
łódkę "pychówkę" . 

PRAWIE 124 TYSIĄCE 

ZŁOTYCH WYGRAŁ w Ex
press Lotka mieszkaniec Kol
na. Za kupon "chybił-trafił" za
płacił 7,20 zł. J est to w tym 1"0-

ku w Podlaskiem najwyższa wy
grana w grach Totalizatora 
Sportowego. 

SZKOŁY NIE BĘDĄ MU
SIAŁY PRZEKAZYWAĆ ZARO
BIONYCH przez siebie pienię

dzy miastu, p rzewiduje proj ekt 
p rzygotowany przez Zarząd 

Graj ewa. Zarząd chce , by szko
ły mogły dodatkowe dochody 
umieszczać na specjalnym kon
cie i wykorzystywać na własne 
potrzeby. 

PO DWUKROTNYM ROZ
PATRYWANIU PROJEKTU 
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 
zapadła decyzja, że Łomża 

otrzyma dotację z flłnduszu 

PHARE 2000 na kompleksową 
budowę infrastruktury techni
cznef na ulicy Rybaki. Prze
pięknie położona ulica, biegną

ca Wzdłuż Narwi, należy do naj
. bardziej zaniedbanych w mie-
ście . 

NIECO LEPSZY NIŻ W 
UBIEGŁYM ROKU KON
TRĄKT wynegocjowała dyrek
cja Szpitala Ogólnego w Wyso
kiem Mazowieckiem z PodlaS
ką Regionalną Kasą Chorych; 
otrzyma ponad 5 procent pie
niędzy więcej, co jednak nie 
rozwiąże problemów, związa

nych z bieżącym Imansowa
niem usług. 

ARESZTOWANY ZOSTAŁ 
WICEPREZVDENT SUWAŁK 
Mieczysław Groy i dwóch in
nychurzędników, którym pro
kuratura zarzuca ujawnienie ta
jemnicy śledztwa. Ma to zwią
zek z aresztowanym wcześniej 
suwalskim biznesmenem, Tade
uszem B. (szerzej: za tydzień). 

Znaki 
czasu 

\ 

• Rząd poda s i ę do dymisji , . 
j eśli w referendum większość 

glos~jących będzie przeciwna 
przystąpieniu Polski do Unii Eu
ropejskiej, zapowiedział premier 
Leszek Miller. 

• Gospodarstwo roln e ' nie 
będzie moglo być wi ę ksze ' n i ż, 

300 ha, a kupi j e tylko rolnik z 
kwalifikacjami lub doświadcze

niem, który zadeklanue , że sam · 
będzie j e uprawiarprzez nąjbliż
sze 10 lat i mieszkał na te renie 
gospodarstwa, przewiduje pro
jekt ustawy ,,0 kształtowaniu 

ustroju roln ego państwa". 
• W Polsce obowiązuje 1441 

ustaw, 5645 rozporządzeń 11 
rozporządzeń prezydenta RP, 62 
dekrety i 1566 zarządzeń oraz 
581 uchwal. Prawnicy zwracają 
uwagę na szerzące się 7,jawisko 
,Jurydyzacji życia", co prowadzi 
do zagrożen ia wolności obywate
la, 

\ 

• O kolo 900 stypendiów po 
380 zl miesięczn ie ufundują w 
nowym roku akademickim czte
ry instytucj e (Polsko-Amerykań

ska Fundac::ja Wolności , Age ncj a 
Własności Rolnej .Skarbu Pań

stwa, NBP i Akademia Rozwoj u 
Filantropii) , Stypendia przyzna
wane będą studentom dzien
nych stud iów magisterskich , któ
rzy m ieszkaj ą na wsi lub w ma
łym m ieśc i e, a,ich rodzice praco
wali w PGR przez co naj mn iej 3 
lata. 

• Na okolo 300 tys, Mi nister
stwo Ro lnictwa i Rozwoju Wsi 
szacuj e li czbę dostawców mleka. 
W ubiegłym roku mleczarn ie 
'skupily 7 mld li trów mleka, 
Choć li czba . dostawców zm niej
sza si ę, dostawy rosną; wzrasta 
przecię tna wydajność polskich 
krów (za rok przekroczy 4 tys, li
trów), .' 

• Aż 48 proc. Polaków w ogó
le nie kupuje cod ziennych ga
zet 21 'pro~, badanych przez so
pocką Pracownię Badań Społe

cznych kupuje dziennik z pro
gram em telewizyj nym raz w ty
godniu. Kolorowe czasopisma i 
magazyny kup1U e ponad połowa 

Polaków, 

SOKOŁY W STRASBURGU 

Ogólnopolska prasa i telewizja (nie mówiąc o lokalnej) zjec.!ały 
do Sokół (pow. wysoko mazowiecki) po przeczytaniu artykułu w "Kon
taktach" (nr 8/ 2002) o przygotowaniath samorządu gminy do posta- . 
wienia Ojczyzny przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w 
Strasburgu. Chodzi o odzyskanie 1 miliona 566 tysięcy 740 złotych z 
odsetkami oraz kosztami postępowania cywilriego. To wartość ra
chunku, jaki gmina wystawia Rzeczpospolitej za bezskuteczną walkę 
ze Skarbem Państwal który nie wywiązał się z umowy w kwestii dofi
nansowania budowy sali sportowej przy podstawówce w Sokołach. Sa
la powstała, lecz kosztem wielu innych ważnych potrzeb w gminie. 

- Nasz pozew do Strasburga właśnie wysłaliśmy - informuje 
wójt Józef Zajkowski. - Mamy nadzieję, że skoro nie ma sprawiedli
w6śd w Polsce, jest w Europie, do której jako narÓd z takim uporem 
idziemy. 



SUWALSKA KREW 
W KOSOWIE 

Dwaj policjanci z Suwałk, 38-
-letni starszy sie rżant Krzysztof 
c. , dzielnicowy i 32-letni starszy 
posteru~kowy, janusz M., fun
kcjonariusż służby prewencji, 
znajdowali się w interweniują

cym oddziale . polskich policja;n
tów, k~óry w poniedzia]ek, w ser
bskiejczęści Mitrowicy, został za
atakowany przez agresywny tłum 
Serbów. Na sku tek eksplozji rzu
conego w naszych policjantów 
ładunku wybuchowego, rannych 
zostało 15. Ich życiu nie zagraża 
niebezpieczeństwo. 

Rodziny suwalskich policjan
tów odwiedzili przedstawiciele 
kierownictwa Komendy Miej
skiej. Bliscy rannych funkcjona
riuszy na bieżąco informowani 
są o ich stanie zdrowia. 

ZADANIE CZASU POKOJU 
./ 

- Nasze główne zadanie w czasie pokoju to nieustanne przypomi
nanie młodemu pokoleniu ' o nieprzemijających wartościach ducho
wych, o roli Armii Krajowej w historii Polski i świata; to nieustanna 
opieka nad miejscami walk i męczeństwa żołnierzy AK, gromadzenie 
wszelkich dokumentów o tamtych latach - mówi Henryk Wiśniew

ski, prezes Zarządu Obwodu Światowego Związku Żołnierzy Armii 
. Krajowej w Ło~, po raz kolejny wybrany na to stanowisko podczas 
zebrania sprawozdawczo-wyborczego. - Z każdym dniem ubywa na
szych członków. W ciągu ostatnich trzech lat, od poprzedniego 
zebrania, zmarły 33 osoby. Na zawsze odchodzi żywa pamięć i dlate
go właśnie musimy zabiegać o ocalenie pamięci. 

Trwają przygotowa~a do umieszczenia w Kościele pod wezwa
niem Miłosierdzia Bożeg9 tablicy poświęconej pamięci oficerów 
ZWZ, AK Obwodu i Inspektoratu Łomżyńskiego, którzy ocldaliżycie 
za Ojczyznę i spoczywają w nieznanych miejscach. Rada Ochrony Pa
mięci Walk i Męczeństwa pozytywnie oceniła stosowną dokumenta
cję i gotowa jest wesprzeć tę inicjatywę rmansowo. W domu parafial
nym przy Kościele członkowie Obwodu ŚZŻAK przygotowują ró
wnież stałą wystawę, obrazującą historię walk na Ziemi Łomżyńskiej 
od ,powstania POW przez rok 1920, wrzesień 1939 po działalność i 
walkę Armii Krajowej. 

Obecnie Obwód ŚZŻAK w Łomży liczy 145 żołnierzy} 42 człon
ków podopiecznych. 

NOWI ŚWIADKOWIE ZBRODN,I PRACOWITE MISIE 

O zgłoszeniu się nowych świadków zbrodni na Żydach w Jedwab
nem w lipcu1 941 roku poinformowaii. przedstawiciele białostockie
go oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który prowadzi w tej spra
wie śledztwo. Dotarcie do nich wymagać będzie dodatkowego czasu, 
ponieważ w większości mieszkają za granicą. Część zeznań Instytut 
uzyskał dzięki współpracy prawników w Stanach Zjednoczonych, Ka

nadzie, Niemczech i Izraelu. Nie wszystkie zebrane w ten sposób ze
znania dotarły już do Polski. W opinii prokuratorów I~N zgroma
dzone relacje podających się za naocznych, świadków wydarzeń z 10 
lipca, często bardzo się od siebie różnią i zawierają liczne sprzeczno
ści. Białostocki oddział Instytutu prowadzi również śledztwo dotyczą

ce nmiej głośnych, ale nie mniej tragicznych wydarzeą w Radziłowie. 
Trzy dni przed mordem w Jedwabnem doszło tam do masakry (spa

lenie w stodole; "Kontakty" pisały o tym w 1994 r.) 600-800 Żydów. 
Na razie prokuratorzy przeanalizowali archiwalne materiały dotyćzą

ce zbrodni, us!alili wstępną listę świadków i rozpoczęli ich przesłu, 
chiwanie. 

MOŻE SIĘ WYDASZ? nek, malarze Leon Tarasewicz i 
Andrzej Strumiłło, pisarka Han
na Kowalewska, poeta Jerzy Plu
towicz, profesor Włodzimierz 
Pawluczuk. .. Wyszli z miejsc, 
gdzie, jak pisze Jan Kamiński: 
"Czas stoi tu w miejscu, nic się 
nie dzieje, możliwości rozwoju 
mizerne albo żadne. Swojskość, 
opłotki, od czasu do czasu jakaś 
afera z miejscowym dygnitarzem 

Firma "Miś", produkująca w 
Łomży pluszowe zabawki, zwró
ciła się do wojewody i marszałka 
o pomoc w negocjacjach z wła
dzami miasta w sprawie kupna 
działki pod nowy zakład . Szefo
wie firmy skarżą się , że nie było 
nawet odpowiedzi na wniosek 
złożony kilka miesięcy temu, 
choć rozbudowa firmy oznacza
łaby dla Łomży około 100 no
wych mieJsc pracy. . Według 

przedstawicieli miasta, działka 

upatrzona przez "Misia" przy ul. 
Poznańskiej nie wchodzi w grę , 

ponieważ j est przedmiotem 
spraw sądowych o ustalenie pra
wa własności. 

---w roli głównej, na którego ktoś 
, poszczuł dziennikarzy, chociaż 

ani nie kradł" ani też korumpo
wał więcej od innych. Na tak 
zwanych stanowiskach sami 
swoi. Ręka rękę mr.je, noga no
gę wspiera. Zaradniejsi szukają 
dojść do Ur;zędów i do Kurii. 
Pozostali pracują, jeśli mają pra-

. cę, a po pracy oddają się mało 
wyszukanym rozrywkom jak pi-

"Region, z którego pochodzą 
moi rozmówcy, postrzegany jest 
z perspektywy Warszawy, Krako
wa czy Poznania jako odległa, 
zacofana gospodarczo i kulturo
wo prowincja", twierdzi Jan Ka
miński, autor wydanej właśnie 

"Metafizyki prowincji", na którą 
składa się czternaście rozmów z 
wybitnymi ludźmi nauki i kultu
ry. Wszyscy, jak i on sam, są w 
różny sposób "uwikłani" w Pod
laskie. Odważnie i ze swadą 

opowiadają o swoim dzieciń

stwie i dorastaniu na prowincji, 
o swoich kompleksach i ich po
konywaniu. prz~z twór~zość, o 
wychodzeniu poza opłotki Wyso
kiego Mazowieckiego, Krynek 
czy Stacji Waliły oraz o powro
tach i ucieczkach z wielkich 
miast "do pagórków leśnych i 
łąk zielonych". 

"Metafizyka prowincji" na pro_wincji! 

Grono rozmówców zaiste 
"metafizyczne" i imponujące, 
gdyż ich nazwiska i dokonania 
dawno już przekroćzyły granice 
naszej małej i wielkiej ojczyzny: 
dramaturg Tadeusz Słobodzia-

POMYSŁ NA 5+ 

Centrum Usług Socj alnych to 
pomysł Starostwa Powia towego 
w Łomży polegający na zebraniu 

I W j ednym miejscu instytucji sa
morządowych oraz organizacji 
pozarządowych , ząjmujących się 

szeroko rozumianą pomocą oby
watelom. Władze powiatu chcą 
w ze~pole budynków dawnych 
przychodni lekarskich przy Szo
sie Zambrowskiej umieścić Po
wiatowe Centrum Pomocy Ro
dzinie: Polski Czerwony Krzyż, 
Biuro Porad Obywatelskich, 
związki poszkodowanych przez 
III Rzeszę oraz emerytów i renci
stów. Idea Centrum zakwalifiko
wana została do krajowego półfi

nału Ligi Inicjatyw Powiatowych, 
organizowanej przez Z~iązek 

Powiatów Polskich. 

ZAPROSILI NAS: 
-

• Wydawnictwo Pearson Edu-
cation Polska w Warszawie - do 
Łomży na konferencję metody
czną dla nauczycieli języka an
gielskiego 

• Powiatowe Zrzeszenie Ludo
wych Zespołów Sportowych w 
Zambrowie - na III Powiatowe 
Biegi Przełajowe w Porytem Ja
błoni. 

• Zespół Szkół Ekonomi
cznych w Łomży - na Dzień Ot
wartych Drzwi. 

• ·Zarząd Obwodu Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajo
wej w Łomży - na zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze. 

• Łomżyńska Orkiestra Kame
ralna - na koncert symfoni
czny. 

• Rektor i Zarząd Wyższej 
Szkoły Zarządzania i Przedsię

bi<?rczości im. Bogdana Jańskie
go w Łomży - na uroczystość 
wręczenia dyplomów ukończe

nia studiów. 
Dziękujemy. 

ZAPROSZENIE DO DYSKUSJI 

cie wódki, uczestnictwo w igrzys
kach fundowanych gawiedzi 
przez miasto czy obgadywanie 
bliźnich. Typowy syndrom pro
wincji, nic nowego pod słoń-

cem ... " 
Wszystkich, którzy chcą po

dyskutować, jak przełamać sche
maty zaściankowości i parafiań
szczyzny, jak nie poddać się bez
nadziei w trudny przecież nie 
tylko dla prowincji czas, "Kon
takty" zapraszają w piątek, 18 
kwietnia (godz. 18.00) do Miej
skiej Biblioteki Publicznej w 
Łomży (ul. Długa) na spotkanie 
z J anem Kamińskim, Dariuszem 
Kiełczewskim, autorem tomu 
poetyckiego ,Jeśli' jest jakieś 
niebo", oraz Bogdanem Dudko, 
który jako wydawca obiecuje, Że 
na publikację mogą liczyć ró
wnież ci, którzy zjawią się ze \ 
swoimi tekstami lub pracami 
plastycznymi i fotografiami. Kto 
wie, może i Śniadowo, Stawiski 
albo Grądy Nowogród doczeka
ją się swojego debiutanta? 

~ot. Marek Doliński 
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Zawsze cierpiałem z powodu 
-peryferyjnego położenia Białe
gostoku. Podczas studiów w 
Warszawie w pierwszej połowie 
lat osiemdziesiątych musiałem 

wysłuchiwać niewybrednych 
uwag o białych niedźwiedziach i 
pytań: w jakim języku wy tam w 
tym Białymstoku mówicie? 
Większość kolegów, pół żartem 
pół serio, lokowała moje rodzin
ne miasto gdzieś w okolicach 
Smoleńska. 

Przekonanie o tym, że Biały
stok leży na końcu !iwiata, nie 
ograniczało się zresztą do stu
denckiej młodzieży: podobnego 
zdania było także wielu nauczy
cieli akademickich. Pewien mój 
znajomy pisał pracę magisterską 
na Uniwersytecie Warszawskim 
pod kierunkiem znanego i sza
cownego profesora. Spotkania 
seminarzystów oąbywały się · czę

sto w mieszkaniu promotora. 
Towarzystwo zjeżdżało z całej 
Polski: Rzeszowa, Koszalina, 
Częstochowy. Na gospodarzu 
nie robiło to wrażenia. Ożywiał 
się dopiero, gdy w drzwiach sta
wał mój znajomy. Patrzył wów
czas nań z podziwem i wołał do 
żony: "Haniu, rób herbatę, pan 
z . Białegostoku przyjechał!" Na 
nic nie zdawały się tłumaczenia, 
że to tylko 190 kilometrów od 
Warszawy; bliżej niż do Lublina 

czy Rzeszowa. Starszy pan zaw
sze wpadal w zachwyt na widok 
mego znajomego, tak jakby są
dził, że jedzie on do stolicy sa
niami i to co najmniej trzy dni. 

Zresztą, co tu mówić . o' war
szawiakach, kiedy sąsiedzi z nie
odległej przecież Łomży traktu
ją Białystokjak miasto białorus
kie. Kiedy w latach osiemdzIe
siątych podróżowałem autobusa
mi po województwie łomżyń
skim, często słyszałem, jak po
dróżni mówili o Białostocczyź

nie: "tam na wschodzie". Nie 
jest tajemnicą, że dla wielu łom
żan Polska kończy się gdzieś 

pod Zawadami. Dalej na wschód 

Krystyna Zachwatowicz-Wajda 
chce muzeum w domu Tyburcegó 

Los siedziby Muzeum Pół
nocno-Mazowieckiego w Łomży 
jest przesądzony: musi opuścić 
budynek przy Krzywym Kole, o 

. którego zwrot upomniała się Pa
rafia Ewangelicko-Augsburska w 
Piszu. Problem w tym, że przed
wojenna siedziba pastora wciąż 

, nie jest skomunalizowana, więc 
na razie budynek jest "niczyj". 
Najpierw trzeba więc uporząd
kować tę sprawę, by było komu 

słania w głąb Rosji po powstaniu 
w 1863 roku. Zajął się tu foto
. grafią. Zachowało się w zbiorach 
Muzeum w Łomży wiele fotogra
m z nadrukiem « Chodźko w 
Łomży». Wystawił także piękny 
budynek internatu dla chłop
ców. Jako człowiek samotny po
wołał Fundację swego imienia 
celem wspomagania uczących 
się chłopców, która istniała je
szcze w .latach międzywojen-

Muzeum u Tyburcego? 
go przekazać. Potrwa to jakiś 
czas, lecz już dzisiaj trzeba szu
kać dla Muzeum odpowiedniego 
lokurri. 

Najlepszym rozwiązaniem 
wydaje się okazały i piękny nieg
dyś dom Tyburcego Chodźki, 

usytuowany na malowniczej 
skarpie przy ul. Zjazd. W tej 
sprawie do prezydenta miasta 
Jana Turkowskiego zwróciły się 
spadkobierczynie zabytku, sio
stry Krystyna Zachwatowicz-Waj- _ 
da i Katarzyna Zachwatowicz:Ja
sieńska z Warszawy: "Związek 
naszej rodziny z Łomżą to 
przede wszystkim serdeczna pa
mięć naszego dziadka Witolda 
Chodźki (1875-1954) o jego 
stryju Tyburcym (1840-1908). 
Wcześnie osierocony przez ojca, 
znalazł w swym stryju przyjaźń i 
pomoc, o czym świadczą zacho
wane listy, wymieniane przez 
nich aż do śmierci stryja. Łomża 
była miejscem zamieszkania Ty-
burcego Chodźki po latach ze-

nych. Wystawy o rodzinie Cho
dźków organizowane przez Mu
zeum przedstawiały szereg pa
miątek naszej rodziny. Dlatego 
pozwalamy sobie gorąco po
przeć ,starania Muzeum ~ przy
znanie do jego użytku «domu 
Chodźki» . Uroda budynku «In
ternatu dla chłopców», posta
wionego w pięknym miejscu 
miasta, na pewno zyskałaby, gdy
by jego gospodarzem stała się 

instytucja tak zasłużona dla kul
tury miasta i regionu, jak Mu
zeum Północno-Mazowieckie". 

Obecnie w domu Tyburcego 
Chodźki jest jedna z burs szkol
nych, najmniej liczna. 

- Nie chodzi o to, byśmy 
teraz, w zamian za nową siedzi
bę, czynili Usilne starania o na
tychmiastowe pozbycie się mie
szkających tu uczniów - mówi ' 
Jerzy Jastrzębski, dyrektor Mu
zeum. - Chcemy jedynie czu-. 
wać nad rozwojem sytuacji, by 
nie przeoczyć wielkiej szansy. 

MI' KONTAm' 

rozpościera się strefa przejścio
wa, a Białystok jest dla illch ró
wnieobcy, jak Mińsk. Przesa, 
dzam? Zapewne. Ale nie tak 
znów bardzo, jak to się może na 
pierwszy rzut oka wydawać. 

Reforma administracyjna 
znów połączyła Łomżę z Białym
stokiem. Wyznaczyła stolicy wo-' 
jewództwa podlaskiego rolę 
ważnego polskiego ośrodka o 
znaczeniu ponadregionalnym. 
Wydawało się więc, że problemy 
z usytuowaniem miasta po pol
skiej stronie granicy mamy już 
za sobą. Ale nie: cios przyszedł z 
najmniej oczekiwanego kierun
ku, ze strony Prezydenta RP. 

Prawie godzinę przemawiał 
na III Kongresie Samoobrony 
Andrzej Lepper. 

Zjazd odbył się w Sali Kon
gresowej w Warszawie. Przewo
dniczący otrzymał bukiet róż dla 
małżoriki Ireny i wazon. Sam za
dowolił się rycerską zbroją. 

Wejście na zjazd tylko za 
okazaniem legitymacji dzienni
karskiej i specjalnego zaprosze
nia dla delegata. Lepper boi się 
prowokatorów. Mówił o tym w 
swoim wystąpieniu. Są nimi po
noć dz!alacze z Małopolski i dol
nego S~ąska, których, jeśli wie
rzyć gazetom, spuścił własnorę
cznie do szaletU, czyli w polity
czny niebyt. Zarzucali Leppero
wi nieuczciwość i dyktatorskie 
zap~dy. 

Byli za to działacze z Podlas
kiego z podlaską posłanką Ge
nowefą Wiśniowską ze... Śląska; 
to jedna z zaufanych przewodni
czącego. W parlamencie przewo
dniczy komisji ds. mniejszości. 
Podlaskie to w ogóle pieszczoch 
Leppera: w Zambrowie, Łomży, 
Grajewie, Białymstoku i innych 
miejscowościach bywa po kilka 
razy w roku. 

Lepper ~ wystąpieniu nie 
obcyndalał się z nikim. Dostało 

Kancelaria Prezydenta wyda-
. ła oświadczenie w sprawie repre
sji, które dotknęły niezależny 

bialoruski tygodnik "Pahonia" , 
ukazujący się do niedawna w 
Grodnie. Piękny gest poparcia 
dla dziennikarzy, sądzonych za 
napisanie i opublikowanie saty
rycznego tekstu, ośmieszającego 
prezydenta Łukaszenkę,. Wszy
stko byłoby dobrze, gdyby nie 
jedno zdanie w oświadczeniu, 

podpisanym przez sekretarza 
stanu Dariusza SzymczYchę. 
Brzmi ono tak: "Grodno położo
ne jest tylko sto kilometrów od 
polskiej granicy". Przyznam, że 
mnie zmroziło. 

Jeśli bowieIp Grodno rzeczy
wiście leży sto kilometrów od 
granicy, a Białystok siedemdzie
siąt pięć kilometrów od Grodna, 
to ni mniej, ni więcej znaczy ty
le, że Białystok leżY na Białorusi. 
Granica państwowa przebiega 
gdzieś w okolicach Jeżewa. Być 
może, w Pałacu Namiestnikow
skim wiedzą więcej, ale nie przy
pominam sobie, aby ostatnio 
Polska zrezygnowała z jakiejś CZ" 

, ęści swego terytorium. 
A może oni tam u Prezyden

ta po prostu nie znają geogram. 
W końcu Białystok czy Grodno, 
co za różnica? Po prostu: gdzieś 
na wschodzie. 

JAN ONISZCZUK 

się i prezydentowi, i rządowi. 
Chłopcem do bicia był, jak zwyk
le, prezes NBP Leszek Balcero
wicz. "Powiem więcej: musi 
odejść i resztę swoich dni spę
dzić w obozie pracy!", grzmiał 
Lepper. 

Dawny przewodniczący "Sa
moobrony" został nowym prze
wodniczącym. Kontrkandydatów 
nie było. 

Samoobrona ustami swojego 
szefa zapowiedziała zwycięstwo 
w wyborach samorządowych. Jej 
celem jest władza w Polsce, bo 
"tak dalej być nie może". Po
dobno Andrzej Lepper od same
go Jana Pawła II usłyszał, iż jego 
partia ,Jest biczem bożym, któ
ry · musi zrobić w Polsce porzą
dek". 

W toalecie działacze Samo
obrony jak sztubacy ćmili faje
,:zki. Ktoś opowiedział kawał o 
Zydach. Leszek Bubel ruszał ryt
micznie szczęką. W rękach 
dzierżył aparat fotograficzny. 
Na Kongresie był jako dzienni
karz. 

Na zewnątrz, wbrew telewi
zyjnym prognozom, słońce. Mło
dzi trzymali się za ręce. Idzie 
wiosna i robota w polu. 

ARKADIUSZ PANASIUK 



Przed Sądem Okręgowym w Łomży rozpoczął się we wtorek nieco dzienny proces 
z powództwa cywilnego Barbary i Sławomira z ' Łomży, przeciwko ordynatorowi 
- oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Wojewódzkiego i Szpitalowi. 
Domagają się odszkodowania i zadośćuczynienia w wysokości l mln 381 tys. zł 

. za urodzenie kalekiego dziecka 

Barbara, kiedy była 
w ciąży z drugim dziec
kiem, zabiegała o skiero

wanie na badania prenatalne. 
Szpitał odmówił (pisaliśmy o 
tym, "Kontakty" nr 38/1999; 
gdy była jeszcze w ciąży, zwróci
ła się do nas z prośbą o inter
wencję) · 

Dwa lata wcześniej Barbara 
\lrodżiła syna Mateusza z hypo
chondroplazją. Jest to choroba 
genetyczna, dotyczy zaburzeń 

rozwoju kości i chrząstek. Mate-

, Wyższa Szkoła 
Zarządzan ia 

i Przedsięb i o rczości 
im : B. Jańskiego 

w Łomży 
przy ul. Krzywe Koło 9 

organizuje dnia 
13 kwietnia 2002 roku 

(sobota) , 
,w, godz. 10.00-14.00 

, 

DZIEN 
OTWARTY. 

Zapraszamy 
wszystkich 

zainteresowanych 
do: 

• Zwiedzania Szkoły 

• Rozmów 
z przedstawicielami 
Samorządu 
Studenckiego 

• Spotkania 
z władzami Uczelni 
w Auli WSZiP; , 
im. Kardynała 
Stefana 
Wyszyńskiego 
o godz. 12.00 

fak.2268 

usz nigdy nie osiągnie normał
nego wzrostu, pozostanie karło-

. waty. Od urodzenia dziecko było 
leczone i poddawane rehabilita
cji. Dziś ma cztery i pół roku i 
wzrost dwulatka. 

- Gdy zaszłam w drugą cią
żę, już wiele wiedziałam o cho
robie syna. Bałam -się, aby dru
gie dziecko też nie było kałeką. 
Dlatego prosiłam o skierowanie 
na ~adania. Nie wiem, czy zde- · 
cydowałabym się na urodzenie 
drugiego niepełnosprawnego 

dziecka. Ciąża była okresem 
wielkiego niepokoju, wielu prze
płakanych nocy, wielu niepe
wności, co będzie - mówi Bar
bara. 

Była pod stałą opieką lekar
ską. Do 24. tygodnia ciąży spe
cjalistyczne badania nie wykazy
wały zaburzeń. Ale już w 28 ty
godniu okazało się, że rozwój 
kości udowej zatrzymał się na 
25. tygodni:u. Badania z 36. tygo-

dnia wykazały jeszcze większe 
dysproporcje: rozwój kości . udo
wej został zahamowany. 

Barbara przeczytała 
dostępną literaturę. Wie
działa, że choroba jes.t 

genetyczna, takiego określenia 

używali specjaliści przy opisie 
zapurzeń Mateusza. Poza tym w 
rodzinie męża (u jego brata) 
wcześniej też urodziło się dziec
ko z chorobą kości. Niepewność 
i obawy podpowiadały różne 

rozwiązania. Zdecydowała z ,mę

żem, że nie urodzi drugiego nie
pełnosprawnego dziecka. Żyli z 
zasiłku. Leczenie dzieci jest ko
sztowne. 

Kilkakrotnie bezskutecznie 
domagała się skierowania na ba
dania prenatalne. Ordynator od
działu ginekologiczno-położni

czego Leszek Poppe tłumaczył, 

że urodzenie pierwszego niepeł
nosprawnego dziecka nie daje 
pewności, że drugie też będzie 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących 
w Łomży 

z'a t r U d n'i 
nauczycieli: języka angielskiego, 

przedmiotów zawodowych, elektronicznych 
oraz geografii. 

Bliższe informacje można uzyskać u Dyrektora szkoły 
( . 

. - tel. 218-62-39 
ul. Przykoszarowa 22 

fak.2270 

. dotknięte schorzeniem. Wyj~ 

niał, iż nie j est to powód do 
przerwania ciąży, Skierowania 
na badania prenatalne nie wyda
ła także ówczesna dyrektor szpi- :---. 
tala do spraw medycznych ' 

Barbara urodziła córeczkę, 

Dziś Monika ma dwa i pół roku. 
Tak jak Mateusz dotknięta jest 
tą samą chorobą. Nawet gdy bę: 

dzie dorosła, osiągnie wzrost kil
kuletniego dziecka. 

- Moje dzieci nigdy nie bę
dą mogły podjąć każdej pracy. 
Nie będą dziennikarzami, . nie 
usiądą do fortepianu, będą 

mieć kłopot z otwarciem drzwi, 
bo nie sięgną do kłamki. Nie bę

dziemy żyć wiecznie, nie będzie
my im zawsze pomagać. Chcemy 
im pomóc teraz, dlatego toczy 
się ten proces - mówi Barbara. 

S
ądzą się , o. rmanso
we' zadośćuczynienie, któ
re planują przeznaczyć na 

leczenie, rehabilitację, wykształ-

cenie. 
- Chcemy tylko zapewnić 

godną przyszłość naszym dzie
ciom. One muszą być tak dob
rze wykształcone , aby pracodaw
cy o nie zabiegali ...:- mówi mat
ka. 

W pierwszym dniu procesu 
w sądzie nie stawił się ordynator 

\ani była wicedyrektor szpitala. 
Jej adwokat wystąpił ~ oddałe
nie pozwu. Sąd nie przychylił się 
do wniosku. Część procesu, w 
którym wyjaśnienia składała 

matka dzieci, była żamknięta dla 
dziennikarzy. 

Sędzia Piotr Godlewski 
odroczył sprawę na czas niezbę

dny do uzupełnienia d~kunien
tacji. Między innyrhl mają zostać 
dostarczone opinie trzech placó
wek medycznych, zajmujących 

się badaniami genetycznymi. 
- To absolutnie pierWsza 

tego typu sprawa w PolŚce. Je
steśmy zadowolone ' z dotychcza
sowego przebiegu procesu. Sę
dzia jest doskonałe przygotowa
ny, na sali rozpraw podejmuje 
szybkie decyzje - powiedziała 

mecenas Beata Sukowska-Do
min z warszawskiej kancelarii 
prawnej (z mecenas Agnieszką 
Miksą, z tej samej kancelarii, 
reprezentuje interesy rodziców 
niepełnosprawnych dzieci). 

M inister zdrowia prof. 
Mariusz · Lapiński ' w 

, wywiadzie dla PAP 
stwierdził, że skoro rodzice do
magali się przeprowadzenia ba
dań prenatalnych, to lekarze nie 
mieli prawa tych badań matce 
odmówić (do sprawy powróci
my). 

MARIA TOCKA 
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I ZAMBRÓW 
Z POMYSŁEM 

ŻYCIE ZA 1,75 ZŁ 

I Oryginalny pomysł na zago- - Jak można , dostać się do 
spodarowanie dawnej hali za- więzienia? Nic nie warte jest na
kładów - bawełnianych "Zam- sze życie. Najlepiej utopić w 
tex" mają samorząd miejski i Narwi dzieci, żonę i na koniec 
handlowcy. Chcą przekształcić siebie. To jedyne rozwiązanie, 
budynek na halę targową, która / żeby przerwać ciągłe proszenie i 
przejęłaby funkcję targowiska żebranie. Jak , długo można tak 
miejskiego. Niepotrzebną halę żyć, gdy ciągle brakuje na krom
"Zamtex" przekazal Skarbowi kę chleba _ wyrzuca z siebie 
Państwa za' zaległościpodatko- N 

pretensje i żal mieszkaniec o-we. Samorządy miasta i powia- I , 

tu oraz Zambrowskie Stowarzy- wogrodu. 
szenie Przedsiębiorców i Pra- Ma 56 lat, średnie wykształ
coda~ców zamierzają wystąpić cenie, kurs komputerowy; prze
do wojewody o komunalizację. ' wleklechory z III grupą inwali: 
Pomysł podoba się wszystkim: dzką. Jest bezrobotny bez prawa 
klienci mogliby korzystać z tar- do- zasiłku. Nie oczekuje zasił
gowiska pod dachem, dla han- ków, zapomóg, darmowych 
dlowców oznaczałoby to ró-

, pieniędzy. Pragnie jedynie pra
wnież poprawę warunków pra-
cy, dla ńllasta rozwiązanie kwe- I cy. 
stli bardzo zatłoczonego baza Jego żona ma 51 lat, średnie 

wykształcenie, leczy się u kar
diologa i endokrynologa, bezro-

ru i zagospodarowanie niszcze
jącego budynku. 

botna 'bez prawa do zasiłku. 

Pragnie pracować. 

Wychowują dwoje , dzieci w 
wieku 9 i 4 lata. Obie córki są 
pod opieką alergologa. Często 
brakuje słów, aby ,wytłumaczyć 
dziewczynkom, dlaczego nie 
mogą i".1 kupić cukierków, soku, 
owoców, bulek. I 

Rodzice są bezrobotni od 
ponad trzech lat. ŻY.ią z zasiłku 
rodzinnego (82,40 zł) i dodatku 
mieszkaniowego '(127,60 zł). 

Miesięczny dochód 210 zł. 

Dziennie czteroosobowa rodzi
na może wydać siedem złotych. 
Na jedną "głowę" pro/Pada 
dziennie 1,75 zł; na wyżywienie, 
mydło, pastę do zębów, proszek 
ąo prania, prąd, gaz. 

- Więźniowie i bezdor'nne 
psy mają chyba większe s\awki 

żywieniowe niż my -'- mówi oj
ciec. 

, Od dwóch lat pisze błagalne ' 
listy ' do urzędu gminy, ośrodka 
pomocy społecznej, posłów, fun
dącji. Alarmuje o swojej syt!lacji, 
prosi , o pracę, o receptę na dal
sze życie. Niektórzy nawet nie 
odpowiadają. Ostatnio, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
N owogrodżie przyznał rodzinie 
zasiłek okresowy w ' wysokości 

'dwustu złotych. 
- Wolałbym pracę. Przecież 

to rząd jest odpowiedzialny za 
stworzenie warunków do życia i 
pracy. Jak oni rządzą?! 

Wcześ;'iej on i jego żona 
pracowali. Mieli , nawet samo
chód. Sprzedali go, a pieniądze 
przeznaczyli na życie,' Teraz za
pożyczyli się, żeby kupić węgiel. 

Są załamani. Nie ~dzą 

przed soJ:>ą żadnego światła na
dziei. Przyszli do redakcji. (m) 

NIE CHCĄ ŚMIE~I Na spotkanie Rady EurOIie~ 

gionu "Niemen" w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa 

Podlaskiego w Białymstoku przy

była delegacja Obwodu Kalinin
gradzkiego, złożona z przedsta

wicieli jego sześciu obwodów, z 

wnioskiem o , przystąpienie do 

Euroregionu. Rada wniosek 

prz)jęła. Ukonstytuował się jej 

nowy skład, który tworzą: woje

wodowie , wileński i trocki ze 

strony litewskiej, wicewojewoda 

grodzieński i szef Rady Deputa-

"DORZECZ,E" NIEMNA 
Konflikt między rolnikami 

a władzami' gminy wybuchł wo
kół wysypiska śmieci w pobliżu 
wsi Czyżew Siedliska. Właścicie
le okolicznych gospodarstw za
żądali od gminy zamknięcia 

składowiska wypełnionego już 

w znacznej części, dając na to 
miesiąc. Władze gminy. twier
dzą, że to zbyt krótki termin, a 
na razie proponują rtawiezienie 
ziemi i zakrycie części wysypis
ka. 

ODCHUDZĄNIE 

DLA LENIWYCH 
Zgrabna sylwetka i wiosna 

budzą optymizm. Wiosna za 
progiem, a piękna sylwetka za
leży od nas. I choć dokucza 
kryzys fmansowy, trzeba o sie
bie zadbać. Pomoże w tym ga
binet wyszczuplania i modelo
wania ciała Doroty Kr~nskiej. 

Przy zastosowaniu nowo
czesnej metody elektrostym~a
gi mięśni i elektrosultur efekty 
są widoczne już po pierwszym 
zabiegn. Mięśru.e pobudzane 
przez pół godziny, małymi im
pulsami elektrycznymi pracują 
tak intensywnie, jak w ciągu 

dwugodzinnych ćwiczeń na si
łowni. Dzięki temu spada waga 
i kilka centymetrów w obWo
dach. Zabieg powoduje spala
Qie tłuszczów, dotlenia, likwi
duje cellulitis, usuwa toksyny, 
kOl'zystnie wpływa na dolegli
wości kFęgosłupa, nie powodu
je pOWFOtów do dawnej wagi. 

Odchudzanie jest bezpie
czne, zdrowe i prZ}jenme.W 
,czasie zabięgu można odpoczy
wać lub słuchać relaksującej 

muzyki. 
Gabinet wyszczuplania i 

modelowania ciała w Łomży" 
ul. Mazowiecka' l, bpx 27, tel. 
2186595 i 0502 472 332. 

(promocja) 

tów Obwodu Grodzie~skiego ze 
strony białoruskiej oraz przewo
dniczący Stowarzyszenia Samo
rządów Euroregionu "Niemen" i 
przedstawiciel wojewody podlas
kiego ze strony polskiej. 

- _Rada Euroregionu postano
wiła ' wystąpić z wnioskiem do 
Komisji Europejskiej o zaakcep
towanie propozycji p,olsko-litew
skiej Komisji Międzyrządowej w 
celu "przygotowania i wdrożenia 

I 
KANTY NA DROGACH 

L--~~------:..----,-__ _ 

Konwe'nt Powiatów Podlas
kich, obradujący niedawno w 
Wysokiem Mazowieckiem, zło

żył oficjalny protest przeciw rę
gułom naliczania subwencji 
drogowej. 

Chodzi o oszustwa, jakich 
się dopuściły niektóre ' powiaty 
przy wykonywaniu pomiarów 
niezbędnych do jej naliczenia. 
ZawYżając dane, otrzymały więk
sze pieniądze kosztem tych po
wiatów, które starały się to robić 
rzetelnie. Przesunięcia są bo
wiem możliwe tylko w ramach 
ogólnej puli, przyznawanej co 
roku przez ministerstwo finan
sów. 

- Dostaliśmy więcej, bo wy
kazaliśmy, że po naszych dro
gach jeździ dużo aut. Sta';yialiś
my człowieka przy ,drodze, któc 

ry na oko liczył te samochody. 
Oczywiście, zawyżał rachuby -
opowiada z rozbrajającą szcze
rością urzędnik jednego z po
wiatów województwa mazowiec- ' 
kiego. 

"Kontakty" zdobyły doku-

ment, w którym Generalna Dy
rekcja Dróg Publicznych,!, War
szawie (obecnie Generalna Dy
rekcja Dróg Krajowych i Auto
strad) tłumaczy się zarządom 

powiatów z zaistniałej sytuacji. 
W piśmie z 17.11.2001 r. dyrek
tor Biura Studiów Sieci Drogo
wej Mar~k Rollo napisał: 
"GDDP BSSD pragnie podkreś
lić, że wskaźnik podziału części 

subwencji drogowej ogólnej jest 
ściśle związany z pracą przewo-' 
zową w danym powiecie, a więc 
SDR (średni dobowy ruch ...:... 
dop. ape). Prawidłowość okreś
lania SDR ( ... ) została potwier
dzona w praktyce. Najistotniej-

, sząwięc sprawą w tym wypadku 
jest rzetelność wykonania po, 
miarów. Pula środków finanso
wych do podziału jest przecież 
ściśle określona i rzetelność wy
konania pomiarów ma bezpo
średni wpływ na podział tych 
środków. 

Jednocześnie GDDP BSSD 
informuje, że (po przeanalizo
waniu wskaźników nakładów na 
posiczególne kategorie dróg) w 

I , 

rozwoju przygranicznych ,obsza~ 
rów Polski i Litwy". 

W maju 2002 r. odbędą się 
obchody S-lecia Euroregionu 
"Niemen". Z okazji jubileuszu 

, będzie spływ kajakowy Kanałem 
Augustowskim (na wniosek stro- , 
ny białoruskiej postanowiono 
powołać zespół ekspertów w ce
lu remontu ' odcinka Kanału na ' 
Białorusi), święto sportu" w Aly- , 
tusie oraz targi gospodarcze w 
Druskiennikach. 

roku 2002 nastąpił wzrost pracy 
przewozowej w powiatach ziem
skich o 87% w stosunku do 
2001 roku, w wyniku czego 
wskaźnik podziału środków na 
poszczególne kategorie dróg 
dla dróg powiatowych wzrósł o 

\ . 
około 15%, przy Jednoczesnym 
spadku tych wskaźników na 
drogi wojewódzkie i drogi w 
miastach na prawach powiatu, 
co też jest przyczyną protestów 
zarządców tych dróg. -

W tej sytuacji GDDP BSSD 
sugeruje, mimo protestów czę
ści zarządców dróg, pozostawie
nie na rok 2002 wskaźnika po
działu części drogowej subwen
cji ogólnej obliczonego na pod
stawie wyników pomiarów z ro
ku 2000 ( ... ), przy jednoczes
nym wywarciu presji na rzetelne 
wykonanie pomiarów pHez 
wszystkie powiaty w następnych 
latach". 

- Przedstawiciel właściwe
go departamentu odpowie na 
protest Konwentu P9wiatów w 
przewidzianym przez prawo ter
minie - powiedziała Anna 

, Wiernik z Centrum Informac)j- > 

nego Rządu. (ap) 
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Buciory historii za~sze wdeptują w błoto łzę matki zabitego żołnierza .. . 

Od listopada ~001 r. Szkoła 
Podstawowa nr 2 w H.qnówce 

ma nowego patrona. Zamiast 

Aleksego Fłorenki, młodego ra

dzieckiego żołnierza, jest Wła

dysław Jagiełło. Król. 

Pierwszy patron ~osta:ł po-

, zbawiony funkcji na fali ogól

nopolskiego przełomu. W 1990 

roku decyzją bialostockiego ku

ratońum i na wniosek Rady Pe

dagogicznej, Fłorenkę powtór

nie pochowano. Tym razem w 

zbiorowej pamięci. 

- Za to, że zginął, zasłużył, 

aby zo~tawić tu po sobie jakąś 

pamięć. Nie wyróżnił się czymś 

szczególnym, ale zginął walcząc 

o wyzwolenie Hajnówki i tutaj 
- żosta:ł pochowany - mówił z 

goryczą Włodzimierz Muśko. 

Aż 10 lat trwały przymiarki 

do nowego patrona. 

- Jagiełło się bardzo dzie

ciom spodobał, powiedziały na: 

wet, że będą chodzić do ,Ja

giellonki", a to przecież w jakiś 

sposób nobilituje. Sympaty

cine, iż krakowskie środowisko 
przeniknęło aż tutaj, pod 

wschodnią granicę. Gdy przy

szedłem tutaj w 1991 r., szkoła 

już nie miała imienia, ale był 

18-500 Kolno 

Mo!:o .. ",I .. 
V150l. 

ul. Wojska Polskiego 16 
tel./fax: (086) 27 83 377 
E-mail: visa-telkolno@hot.pl 
Ceny netto. Szczegółowy cennik I regulamIn promocji 
dostępne w punktach sprz<daty sitti Era. 

jeszcze sztandar. Izbę pamięci 
przerobiliśmy na pokój nauczy
cielski. W Hajnówce, po "Piąt
ce", jesteśmy drugą szkołą 

podstawową, która ma sztan
dar. Wyhaftowała go pani Wo
lińsk~ z Lublina, a że pochodzę 
z tamtych okolic, jest mi szcze
gólnie miło. Gdy odbieralem 
sztandar, lubelska telewizja 
akurat przygotowywala '~pro

gram na temat obchodów 11 li
stopada, więc i tam zaistnieliś
my ... 

Robercik, Anka, Goli, Gry
szka, Basia ... Przywołuję bez 
trudu imiona i ksywki kolegów 
i koleżanek ze szkoły. 

Pierwszy września Roku 
Pańskiego 1974. Dyrektor Muś

ko pasuje SZCZeniaków na no
wych pierwszoklasistów. Używa 
wielkiego, symbolicznego klu
cza. Szczegółów nie znam. Za
chorowałem na garqło. Z sana
tońum wróciłem trzy tygodnie 
po inauguracji. 

Łzy 

matki żołnierza 
Nauczyciele z del~atnością 

pochylili się nad nieśmia:łym 

dzieciakiem, mali prZ)jaciele 

od razu zaproponowali wypra

wę po złote runo. T~ o nas, lu

bię w to wierzyć, Józek Baran 

potem napisał smutno: Sady 

nie . pbrodz~/ choć białe były 
od kwiatów/Rosa wyżera 

oczy/naszym najlepszym la

tom. 

••• 
W 1977 roku z Edkiem pod

paliliśmy kosz w szkolnym 

śmietniku. Nie mogąc go uga

sić i ze strachu przed konsek

wencjami, uciekliśmy na po

bliski stadion. 

Po kwadransie Edek ' posta

nowił się pok.qać. Mnie strąch 

tak sparaliżował, że jeszcze kil

kadziesiąt minut nie mogłem 

się ruszyć z tej na..<;zej krY.iówki 

-pod - otwlgtym niebem. Kiedy 

jednak wróciłem do kIasy, pani 

Charkiewicz nawet nie wspo

mniała o zbrodni. 

Edek w uśmiechu szczerzył 

zepsute zębiska. -
. Portret Fłorenki wisiał na 

honorowym miejscu. Prawie 

pod sufitem, w otoczeniu, a 

jakże, czerwonych zasłon. 

Niby naj zwyklej sze pierwsze 

piętro w n.qzwyklejszej szkole 

p odstawowej , ale fajnie tam by

ło się znaleźć po skończonych 

lekcjach. 

Owady szalały jak opętane, 

jeśli był to akurat maj lub czer

wiec. Od podłogi bił zapach 

pasty do podłóg, a z parteru, z 

dala, jak ze snu, dobiegały po

krzykiwania młodszych dziecia

ków, zabieranych właśnie do 

domów. 
, 

Fłorenko patrzył na nas z 

sympatią, ale bez poufałości. 

Próbowaliśmy P,rzeniknąć to 

dwudziestoparolehIie dumne 

oblicze, pojąć, jak można rzu

cać się pod hitlerowski tank z 

naręczem granatów? O tym 

mówiła legenda, w którą wie

rzyły bezkrytycznie wszystkie 

dzieciaki. Nie mieliśmy' wtedy 

bladego pojęcia o "słusznych" i 

"niesłusznych patronach". Gu

zik nas to obchodziło. Ruski 

żołnierz był po prostu jak Per

sifal z artuńańskich opowieści. 
Jak Luke Skywalker z wchodzą- . 

cych wtedy na ekrany kina 

"Leśnik" amerykańskich 

"Gwiezdnych wojen". Różnica 
była tylko jedna; Luke\'i Persi- . 

fal przeżyli. 

Kuratorzy, politycy, młodzi · 

dyrektorzy nie szanują dziecię- , 

cych legend~ WytyczJJ.e, zalece- \ 

nia i nowe sztandary znaczą dla 

nich więcej niż ciasteczko 
Prousta. 

, 

Po latach znowu pójdę na 

cmentarz żołnierzy radzieckich 

w Hajnqwce. Postawić świateł

ko sowieckiemu lejtnantowi. 

Miałem ~chotę napisać, żel "na 

pohybel dyspozycY.inym urzę

dnikom". Ale po co? 

'wspo~ę im tylko o ... ple
cach matki Fłorenki. Nigdy nie 

zobaczyłem twarzy matki żoł

nierza, bo gęsty tłum nie po

zwalał dojrzeć niczego więcej. 

To była rocznica śmierci jej sy
na i miejscowe władze stanęły 

na wysokości zadania. Pofaty

gowały się po starą kobietę aż 

na Ukrainę. 

Miała beżowy płaszczyk. Jej 

Ilzy utonęły w drewnianych 
przemówieniach miejscowych, 

towarzyszy sekretarzy ... 

ARKADIUSZ PANASIUK 

,9 

KOHTAIOY ~ 
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Palenie fajki pokoju omal nie skończyło się spłonięciem stodoły i wygódki. 
I za to D'aniel Olbrychski brał w dupsko 

skutki "potopu" szwedzkiego ... ta dziesięć razy dosbł ode mnie 
w dupsko, ale klapsy rozdziela
łem sprawiedliwie między niego 
i mojego bratanka warszawiaka 
Sławka, który spędzal u nas wa
kacje - wspomina Edward Buj
no. - Kiedy teraz przr.jeżdża do 
Drohiczyna, 'odwiedza nas 

. Dziełem Edwarda Bujno jest, 
między innymi, opracowanie li
sty nazwisk i biogramów 163 
drohiczynian, ofiar drugiej woj
ny światowej oraz wmurowanie 
na cmentarzu tabliczek epitafij
nych. 

WCląz powtarza, że dobrze te 
klapsy pamięta. 

W dupsko, po sąsiedzku, do
stawal Daniel Olbrychski, gdy z 
kolegą na podwórku stryja reali
zowali chłopięce pomysły. Od je
dnego, zabawy ""- Indian z pale
niem fajki . pokoju włącznie, o 
mało nie poszła z dymem i sto
doła, i wygódka. Na szczęście, w 
porę dostrzegła wszystko sio
strzenica. 

- Był bardzo dobrym ucz
niem i bardzo dobrym urwisem 
- mówi Maria Bujno, emeryto
wana nauczycielka języka pol
skiego, wychowawczyni Daniela 
Olbrychskiego we wczesnej pod
stawówce. - Bardzo dobry ur
wis oznacza, że nigdy nie robił 
niczego z zamiarem czr.jejś 

krzywdy. Jestem z niego dumna! 

mija dzień za dniem "w zwol
nionym tempie", określają nie
którzy. Jak się żyje wśród zale
dwie 2 tysięcy ludzi, a do tego 
kiedy jeszcze "nic się nie dzie
je"? 

- Zawsze i wszędzie się coś 
dzieje! - zaprzecza Edward 
Bujno, rodowity drohiczanin 
herbu Ślepowron, Sybirak, pier- ~ 
wszy powojenny bibliotekarz, 
porucznik wojska strażak 

ochotnik. - Nasz Drohiczyn 
jest perłą pod każdym wzglę
dem. Działo się u nas tak dużo, 
że można by jego historią ob
dzielić wiele innych'miast! Źród-' 
ła historyczne podają, że nasi 
przodkowie osiedlili się tu w XI 
wieku, ale najnowsze wykopalis
ka .archeologiczne na Górze 
Zamkowej wykazały, że jeszcze 
wcześniej! I życie p~toczyło się 
drohiczyńską koleją ... 

W 1408 roku prawa miej
skie, w 1520 status stolicy woje
wództwa podlaskiego, tragiczne 

Edward Bujno kończy opra
cowywanie historii 68 drohiczyń
skich żydowskich rodów, a w pla
ni~ ma opis dziejów miasteczka 
podczas okupacji sowieckiej. 

Dzisiąj w kinie "Daniel" 
seans z "Harrym Potterem". Wi
dzów można policzyć na pal
cach. 

Kiedy w ubiegłym roku 
zaprosiliśmy mieszkańców na 

bezpłatny spektakl teatru z Bia
łegostoku, też nie było zaintere
sowania. Dopisali jedynie klery
cy z naszego seminarium ducho
wnego - wspomina Urszula To
masik, dyrektor Miejsko-Gnłin

n~go Ośrodka Kultury. - Są u 
nas ludzie, którzy mają pomysły 
na kulturę' l ale zwykle razem z 
nimi opadają mi ręce. Marzy mi . 
się prawdziwa promocja Drohi
czyna; taka, która przyciągałaby 
do nas ludzi nie tylko na lato. 
Mimo wszystko jestem optymi
stką i robię to, co uważam za 
słusżne. 

iiak, jak kiedyś Daniel Olbry
chski, tak i dzisiejsi licealiści z 
Drohiczyna opuszczą swoje mia
steczko. 

- Jest u nas bardzo pięknie, 
w miarę bezpiecznie, ale po stu-

diach nie ma do czego wracać 
- mówi Ania Domaraczeńko z 

maturalnej czwartej "a". 

- Nie sądzę, żeby za 5 lat 
czekała tu na mnie praca - po

piera koleżankę Magda Dawi
d~iuk. ::- Poza tym po takiej nie
obecności już chyba nie potrafi
iabym żyć w miejscu, gdzie 
wszyscy wszystko o wszystkich 
wiedzą· 

- Każde miasteczko żyje 

swoim własnym życiem; i tym, co 
było, i tym, co jest, i tym, co bę
dzie - mówi Igor Proszczuk. -
Na pewno w małej miejscowości 
łatwiej poradzić sobie z pewny
ryj. problemami, ale z jednego 
powodu wyjazd stąd jest po pro
stu koniecznością. Poza tym, 
czym takie miasteczko może za
imponować młodzieży? ' 

"N a pewno nie wyłącznie bo
gatą historią, regionalnym mu
zeum i jedyną księgarnią~' , 
stwierdzają licealiści zgodnie. 

- Ale zawsze będę tu przy
jeżdżać - zapowiada Małgosia 

Sobolewska. - Mojego Drohi
czyna nigdy się nie wyrzeknę! 

[!]rohiczyn od czasu do czasu 
budzi się na dłużej. ,Miasteczko 
"zagrało" w znakomitym filmie 
Andrzeja Wajdy "Panny z Wilka" 
(1979), a także w jego "Kronice 
wypadków miłosnych" (1986). 
Wielkim wydarzeniem dla Dro
hiczyna stała się wizyta Ojca 
Świętego w c~erwcu 1999 roku. 

~iebawem rozp~cznie się sezon 
turystyczny, co oznacza tłumy 

gości z kraju i zagranicy, z któ
rych jedni zjadą do swych let
nich siedzib, czekających na go
spodarzy od lata do lata. Przy 
brzegu Bugu czeka już stateczek 
"Drohiczyn", by z Amerykanami 
i Szwedami na pokładzie wyru
szyć w kolejny rejs. 

- W tym roku będzie też zu
pełnie nowa atrakcja: gondola! 
- zapowiada Urszula Tomasik. 
- W ogóle z latem wszystko się 
u nas zmienia, nie tylko ze 
względu na przr.jezdnych. Widać 
pewne tempo życia! 

Wkrótce do swojego domu 
na lllalowniczej nadbużańskiej 

skarpie przyjedzie także Daniel 
Olbrychski. Jak zwykle otworzy 
wtedy okiennice na pięterku ... 

GABRIELA SZCZĘSNA 

Na zdjęciach: dom Olbrych
skiego, Urszula Tomasik, Maria i 
Edward Bujnowie oraz licealiści 

z IVa. 
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Arcybiskup Juliusz Paetz nlówił o oskarżycielach "bez nazwiska, bez imienia i bez 

Adam Kamiński: - Ojciec 
Święty przxjął rezygnację Metro
polity Poznańskiego z urzędu. Co 
oznacza ta papieska decyzja? Czy 
rozstrzyga o prawdziwości stawia
nych Arcybiskupowi zarzutów? 

Ks. Tomasz Węcławski: - W 
oficjalnym komunikacie Stolicy 
Apostolskiej nie powiedziano nic 
więcej,jak tylko to, że Ojciec Świę
ty przyjął rezygnację Metropolity 
Poznatiskiego. Rozumiem, że de
cyzję tę podj ęto "z wielką rozwagą 
i odpowiedzialnością, w trosce o 
prawa'wszystkich", jak to 23 lutego 
zapowiedział rzecznik Stolicy Apo
stolskiej. 

- Ksiądz Arcybiskup Juliusz 
Paetz napisał list do wiernych Ar
chidiecezji, ,w którym stwierdza: 
"Zaprzeczam wszystkim faktom 
podawanym w mediach i jedno
cześnie zapewniam Was, że jest to 
nadinterpretacja moich słów i za
chowań". Podobny sens miała je
go wypowiedź w Wielki Czwartek 
w Katedrze . Poznruiskiej . Czy 
Ksiądz Profesor, działając w tej 
sprawie, zawsze był pewien jego 
winy? Może rzeczywiście Metropo
lita dopuścił się jedynie niewin;. 
nych gestów, źle interpretowanych 
przez otoczenie oraz przez media, 
jak zawsze żądne sensacji? 

- Nie jest mi łatwo o tym mó
wić. W całej tej sprawie nie zamie
rzałem wypowiadać się publicznie. 
Prz}jąłem i konsekwentnie stoso
wałem zasadę, że do czasu jej roz
wiązania nie udzielam żadnych 

wypowiedzi mediom. Jest to zatem 
m~ja pierwsza publiczna wypo
wiedź na ten temat, podkreślam: 

pierwsza. Czuję się w sumieniu zo
bowiązany otwarcie i publicznie 
powiedzieć, co się stało. Powiem 
wyłącznie o rzeczach, o których 
wiem, a nie o takich, których się 
jedynie domyślam. I muszę z całą 
odpowiedzialnością dodać jeszcze 
jedno: nie mówię jedynie we włas~ 
nym Imieniu. Występuję jako 
rzecznik osób, które sprawa do
tknęła bardziej bezpośrednio i o 
wiele boleśniej niż mnie samego, 
które jednak, same nie chcą wypo
wiadać się w mediach. Wiem, że 

jestem do takiej wypowiedzi upra
wniony. 

N a drodze Ewangelii 
Dla mnie sprawa zaczęła się j e

sienią 1999 roku. Poinform.ował 

mnie o nie;j rektor Seminarium 
poznańskiego ks. Tadeusz Kar
kosz. On z kolei pewnego dnia do
wiedział się o sytuacji, jaka w ża
dnym wypadku nie powinna się 

zdarzyć w relacji biskupa z klery
kiem. Okazało się bardzo prędko, 
że nie była to jedyna taka sytuacja. 
Problem w Seminarium był już w 
tym momencie bardzo głęboki. J a 
jestem poprzednikiem obecnego 
rektora Seminarium, rozmawialiś
my więc o tym, co robić. Wszystko, 
co następnie w tej sprawie wespół 

z nim zrobiłem, służyło temu, aby • 
położyć kres tego typu nagannym 
sy.tuacjom. Działo się to na drodze 
wskazanej przez Ewangelię: od 
rozmowy w cztery oczy, przez szu
kanie pomocy u osób odpowie
dzialnych, aż po powiedzenie o ca
łej sprawie Kościołowi. Wiele osób 
stale modliło się i pościło w tej 

twarzy". Oto rozmowa z jednym z nich 
sprawie. I zapewne będą to czynić 
nadal. ( ... ) 

- O co konkretnie chodziło? 

~ Kleryk, o którym wspo
mniałem, został zaproszony indy
widualnie przez Księdza Arcybis
kupa do jego rezydencji i tam po
jawiły się pewne gesty, które zosta
ły przezeń odebrane jako sygnały 
homoseksualne i wywołały odruch 
obrzydzenia. Młody człowiek wró
cił roztrzęsiony i z płaczem powia
domił o tym ~jca duchownego w 
Seminarium. Ojciec duchowny 
doradził mu poinformować rekto
ra. Jak wspomniałem, okazało się, 
że nie było to jedyne tego rodzaju 
zdarzenie . Ksiądz Arcybiskup pod 
różnymi pretekstami zapraszał kle-

, ' 

mai wszyscy . klerycy, co fatalnie 
wpływało na atmosferę w Semina
rium, a także roznosiło się po die
ce~i. 

- Jak często . Ksiądz Arcybis
kup zapraszał kleryków? 

- Nie mam tu jednoznaczne;j 
odpowiedzi. Ksiądz Arcybiskup zo
bowiązywał kleryków do zachowa
nia tych odwiedzin w tajemnicy. 
Podczas wizyt proponował różne 

. prezenty. Tym, których zapraszał, 
podawał prywatny numer telefonu 
komórkowego. Telefon ten służył 
do umawiania się z Arcybiskupem, 
z pominięciem wszystkich pośre

dników. Metropoli ta proponował 
tt;ż klerykom natychmiastowe 
przejście na "ty". 

Prawda o arcybiskupie Paetzu 
Rozmowa 

z ks. prof. TOMASZEM WĘCLAWSKIM 
dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej 

przy Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie 

Świadectwo 
I:yków za pośrednictwem rektora 
Seminarium, który niczego nie 
podejrzewa!. Do rektora dotarło 
wtedy, że j est przez kleryków [>"0-
dejrzewany o współdziałanie w 
czymś, co nie powinno mieć mie;j
sca. 

Ksiądz rektor Karkosz zwrócił 
się wtedy o radę do biskupów po
mocniczych. Wysłuchali go, a le w 
niczym nie pomogli. W tej sytua<:j·i_ 
rektor na początku grudnia 1999 
zdecydował się na osobistą rozmo
wę z Księdzem Arcybiskupem. 
Ujawnił przed nim swoją wiedzę i 
stanowczo poprosił o natychmia
stowe zaprzestanie tego typu dzia
łań. Arcybiskup długo milczał, po 
czym zapytał : ,,1 co? Mam wyciąg
nąć z tego , wnioski?" Padła odpo
wiedź: "Tak!" 

Wydarzyły się rzeczy 
nie dopuszczalne 

- Czy postępowanie Arcypa
sterza zmieniło się? 

- Nie. Podobne fakty znów 
się powtarzały, a wiedza o nich 
rozszerzała się. Db Księdza Arcy
biskupa udał się prof. Maciej Gier
tych, słynący ze swej odwagi cywil
nej, a zarazem cieszący się wielkim 
zaufaniem wielu ludzi Kościoła. W 
lutym 2000 r. doszło do ich roz
mowy i profesor powiedział Arcy
biskupowi wprost, że występuje w 
imieniu katolików świeckich, któ
rzy sobie nie życzą, aby dochodziły 
do nich takie informacje o ich pa
sterzu ijego relacjach z seminarzy
stami. Ponieważ sprawa dotyczyła 
studentów Uniwersytetu, o tym, co 
się stało i o moich działaniach w 
tej sprawie, informowałem także 

jego rektora, prof. Stefanajurgę . 
- Jak dużą grupę kleryków 

objęły te zaproszenia ze strony 
Metropolity? , 

- Choć chodziło o kilkana: 
ście 'osób, to wiedzieli o tym nie-

Mimo takiej tajemniczości 

wiem, że wydarzy/y s ię (zeczy nie
dopuszczałne. Relac:je niektórych 
dotkniętych działaniam i Księdza 

Arcybiskupa zawierają szczegółY, o 
których nie chcę mówić publi
cznie dla dobra wszystkich po
krzywdzonych, łącznie z Księdzem 
Arcybiskupem. Dlatego nie należy 
się dziwić, że najbardziej boleśnie 
dotknięci . klerycy i księża nie wy
powiadają .się na ten temat osobi
ście i publicznie. Wobec tego, co 
przeżyli, mają tym większe prawo 
do zachowania w dyskrecji swoich 
imion i przeżyć . ( .. . ) 

- W mediach pojawiły się in
formacje, że watykańskie śledztwo 
w sprawie Arcybiskupa Poznań

skiego nie znałazło jego winy. Po
no,ć w Watykanie uważa się, że 
Arcybiskupowi można zarzucić tyl
ko pewne "niewiaściwe" zachowa
nia. 

- Klerycy i kapłani dotknięci 
działaniami Księdza Arcybiskupa 

. złożyli zaprzysiężone zeznania na 
ręce osobistych delegatów qjca 
Świętego. Ojciec Święty nie komu
nikuje światu wyników tego rodza
ju badań za pośrednictwem prze
cieków z "dobrze poinformowa
nych źródeł watykańskich" . ( ... ) 

Sprawa ,sumienia / do 
rąk własnych 

- Jakie były kolejne działania 
mające na celu ochronę studen
tów Seminarium? 

- Z rektorem Seminarium, 
ks. Karkoszem wybraliśmy się do 
jednego z biskupów pomocni
czych. Zaproponowaliśmy, aby bis
kupi pomocniczy poszli do Księ
dza Arcybiskupa na rozmowę, 

ewentualnie z grupą księży zorien~ 
towanych w problemie. Wyraziliś
my też gotowość uczestniczenia w 
takiej grupie. Biskup stwierdził, że 
musi to skonsultować z pozostały-

mi biskupami, po czym odpowie
dział, że nie ma takiej potrzeby. 

Po tej bezskutecznej próbie, 
pod koniec sierpnia 2000 r. w gru
pie księży i świeckich zdecydowa
liśmy napisać list do Stolicy Apo- . 
stolskiej. Zwracaliśmy w nim uwa
gę na sytuację, jaka powstała w Ar
chidiecezji, i na zagrożenie skan
dalem medialnym. Osobiście po
jechałem · z tym listem do Rzymu. 
Wiadomość została przyjęta bar
dzo poważnie. List był zaopatrzo
ny w podpisy osób odpowiedzial
nych, włącznie z poc;lpisem rekto
ra Seminarium. 

Tak s i ę złożyło, że podczas tej 
podróży spotkałem karel. Josepha 
Ratzingera, prefekta Kongregacj i 

Nauki Wiary. Kiedy postawił mi 
pytanie, po co o tej porze wybra
łem się do Rzymu, szczerze powie
działem mu o celu mojej wizyty. 
Informację prz}jął z wielką powa
gą . Kardynał zaprosił mnie wtedy 
na rozmowę do swojego biura, j e
dnakże wówczas rozmowa ta oka
zała się niemożliwa. 

W gronie autorÓw listu spo
clziewaliśmy się· rozwiązania spra
wy zimą · 2000/2001. Gdy to f!.ie 
nastąpiło, a . pojawiło się kolejne 
świadectwo kleryka o nagannym 
postępowaniu Księdza Arcybisku
pa, w marcu 2001 poprosiłem 

\<,ard. Ratzingera o rozmowę. Gdy 
zapytałem , co robić, Kardynał od
powiedział: proszę napisać do 
kard. Angelo Sodano, sekretarza 
stanu Stolicy Apostolskiej. Wów
czas z rektorem Seminarium napi
saliśmy taki list. Po trzech tygo
dniach zwrócił się do nas Ksiądz 
Arcybiskup J ózef Kowalc,zyk, Nun
cjusz Apostolski, zapraszając na 
rozmowę. Poprosił podczas niej o 
przekazanie w formie pisemnej ze
znań poszkodowanych. Na począt- . 
ku maja 2001 zawiozłem do nun
cjatury kilka świadectw i osobiście 
wręczyłem je K~iędzu Arcybisku-

. powi Kowalczykowi. Byłem prze
konany, że sprawa zostanie dokła
dn ie zbadana i że zapewne do
jdzie do konfrontacji pomiędzy 
Arcybiskupem a osobami, które 
złożyły zeznania. Tak się nie stało. 

W sierpniu 2001 r. pojawiła się 
pierwsza publikacja 'na ten temat 
\I{ "Faktach i Mitach". Choć to an
tykościelne pismo nie jest wiarygo
dne, by!" to ostateczny sygnał, że, 
mówiąc obrazowo, "zupa jest roz
lana" i coś trzeba zrobić. Wielu 
oczekiwało, że sprawa tej publika
c:ji zostanie wyjaśniona na drodze 
sądowej. Archidiecezja Łódzka, 

która wygrała proces z "Faktami i 

dokończenie, str. 20 
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111 p,zy.- do "koły p ... ,ro 
ze swojego gospodarstwa l 

W góspodarskim stroju: W 

czapce, swetrze, bluzie, robo
czych butach. Nie ogolony usiadł 
za dyrektorskim biurkiem, spra
cowaną dłonią sięgnął do kieszeni 
po paczkę papierosów, zapalił i 
zaciągnął się dymem. . 

~ Ja nie dyrektor. Przejąłem 
szkołę, bo ktoś musiał, żeby się 
nie zmarnowała. Ludzie we wsi 

'zaufali mi, zaproponowali i tak 
zostało . I chyba dobrze, że szkoła 
jest na Iuiejscu -'- mówi Tadeusz 
Wądołowski ze wsi Targonie 
Wielkie, gInina Zawady. 

Nie ma czasu na dłuższe roz
mowy. Jest rolnikiem, ma podsta
wowe wykształcenie, sam prowa
dzi czternastohektarowe gospo
darstwo. W obejściu dziesięć 

krów, jedenaście świń, koń, trzy 
ciągniki, maszyny rolnicze. Aku
rat zaczęły się wiosenne prace, 
wszyscy wywożą na pole obornik. I 
Także Wądołowski nie ma czasu, 
aby zbyt długo przebywać w szko- . 
leo Zajrzy tu każdego rana, sam 
napali w centralnym ogrzewaniu, 
żeby dzieciom było ciepło . Go
spodarskim okiem rzuci w każdy 
kąt i wraca do swojego obejścia. 

- Pan Tadzio jest naszym pre
zesem, dyrektorem i palaczem -
mówi Kasia Górska z klasy III. I 

- - Pan Tadeusz utrzymał 1 na
szą szkołę. i organizuje nam wszy
stkie wycieczki - dodaje Diana 
Kobylińska. 

- Ja go lubię, bo on wszy
stkim chłopcom pod~e rękę jak 
dorosłym i mówi nam cześć - -
opowiada Robert Klepacki. 

W Publicznej Szkole P0<!sta
wowej w Targoniach Wielkich, w 
klasach I-III oraz w "zerówce", 
uczy się 35 dzieci. 

[2] Piętrowa szkoła we 
wsi zbudowana została w 

. 1985 roku~ Wcześniej 

dzieci uczyły się w wynajmowa-
nych .prywatnych domach. Tak 
było przed wojną i tak żostało . 
długo po wojnie. Tadeusz Tar
goński, były przewodniczący 

, 
Jedyna taka szkoła w Polsce, która powstała bez protestów, strl 

Prowadziją rolnik 
KoIuitetu Rodzicielskiego, pa
Iuięta, jak jednej zimy ówczes
na dyrektor Halina Żmijewska 
zwołała zebranie rodziców. 

- Zebraliśmy się w klasie na
szych dzieci, w prywatnym domu 
Stanisława Goska. To był stan wo
jenny. Dyrektor pokazała nam 
wiadro z wodą i kałamarze z 
atrame~tem. I woda, i atra
ment były zamarznięte. Wszyscy 
siedzieliśmy w płaszczach. 

Wszyscy myśleliśmy o tym sa
mym, jak marzną nasze dzieci. 
Dyrektor Żmijewska namawiała 
do budowy szkoły. I wszystko 
zaczęło 'się właśnie od tego 
zebrania - wspomina Ta<!eusz 
Targoński. 

Delegacja rodziców udała się 
do kuratora oświaty w Łomży. Ku
rator stwierdził krótko: pobudu
jecie szkołę w stanie surowym, 
P9mogę ją skończyć i wyposażyć. 

Do budowy zabrali się mie
szkańcy trzech wsi: Targonie 
Wielkie, Targonie Wity i Łaś To
czyłowo. Opodatkowali się, po
dzielili pracą. Mężczyźni kopali 
fundamenty, zwozili materiały bu
dowlane, murowali ściany, poma
gali fachowcom przy specjalisty
cznych pracach. Kobiety przygo
towywały posiłki, potem porząd
kowały obejście i sprzątały. Oś:

Iuioklasowa szkoła stanęła wiosną 

1985 roku, a od września uczyły 
się w niej dzieci. Tętniła życiem i 
uczniowskim gwarem przez pięt
naście lat. 

W czerwcu 2000 roku została 
. zlikwidoWana. 

- Dzieci mniej, koszty utrzy
mania kilku szkół w gminie były 
ogromne. Musieliśmy zlikwido
wać cztery: w Konopkach, Stręko
wej Górze, Targoniach Wielkich i 
f'ilię w Łasi Toczyłowie - wr.jaś:

nia Paweł Pogorzelski, wójt gIui-
nyZawady. ' 

W Zawadach jest duża szkoła 
podstaw~wa i gimnazjum. Żeby 

zorganizować naukę dla wszy
stkich dzieci z gIuiny, należało 

prowadzić lekcje na dwie zmiany. 
Wójt nie ukrywał przed rodzi
cami kłopotów f'mansowych ani 
planów nauki zmianowej. Szcze
gólnie późne powroty dzieci ze 
szkoły budziły niepokój. Poza 
tym trudno było zgodzić się z ta
kim rozwiązaniem, skoro prawie 
nowa szkoła stała pusta. Wójt z 
rodzicami szukali rozwiązań. I 

Szkol 
Pana 
Tadeu 

wtedy pojawił się centralny pro
j ekt "Mała szkoła" . . Wójt Pogo
rzelski zaprosił do gIniny Alinę 
Kozińską-Bałdygę, koordynatora 
programu z Federacji Inicjatyw 
Oświatowych w Warszawie. Zor
ganizował spotkanie z rodzica
Iui. Rodzice ze wsi Konopki 
zdecydowali się powierzyć pro, 
wadzenie szkoły Stowarzyszeniu 
"Edukator" z Łomży. 131- Mi"""",,, ~i Th<go-nie Wielkie nie strajkowa-

li ani nie protestowali. 
Planowali sami założyć stowa
rzyszenie i poprowadzić szkołę. 
A jest to wr.jątkowa wieś, bar
dzo zgodna i chętnie angażują-

ca się we wspólne prace. Dla
czego Iuiałem im przeszkadzać. 
Zapewniłem, że przekażę szkole 
subwencję, którą otrzymuje 
gInina Uli każdego ucznia -
wr.jaśnia wójt Pogorzelski. 

Dokumenty dotyczące powo
łania Stowarzyszenia były gro
madzone, ale okazało się, że 

na rejestrację trzeba będzie 

czekać aż trzy Iuiesiące. A dzie
ci nie Iuiały czasu na czekanie. 
Do końca wakacji pozqstały 

trzy dni. I wtedy na wiejskim 
zebraniu skorzystano z innej 
podpowiedzi Aliny Kozińskiej

-Bałdygi. Zdecydowano, aby 
prowadzenie szkoły powierzyć 
prywatnej osobie. Wybór padł 

na Tadeusza Wądoł~wskiego, 

samotnego rolnika, radnego 
trzecią kadencję. 

- Ludzie zaufali Iui, zapro
ponowali prowadzenie, dlacze
go miałem odmawiać, jak to 
jest dobre rozwiązanie dla nas 
wszystkich - ~ówi Tadeusz 
Wądołowski. 

l . tak rolnik, radny, został 
właścicielem szkoły. Gmina uży· 

. czyła' mu na czas nieokreślony 

budynek i plac. Mieszkańcy 
prosili emerytowaną byłą 
tor Halinę ŻIuijewską, aby 
czasu zatrudnienia 
poprowadziła lekcje z dziećIui. 

- Zgodziłam -Się pomóc 
uczyć dzieci społecznie, 
nie znajdą się 

PrŹecież wspólnie z 
budowaliśmy tę szkołę 

ni~j chodziliśmy. A gdy była 

zagrożoł1a, wszyscy chCieliśmy 
ją ratować - mówi Halina 
Żmijewska . . 

Tadeusz 
w prasie ogłoszenie o 
waniu nauczycieli nauczania 
czątkowego. Mówi, że 

się wiele kandydatek. Zatrudnił 

trzy. 
Ogłoszenie o pracy w tar· 

gońskiej szkole przeczytała mgr 
Dorota Wądolowska ' (nie jest 
krewną Tadeusza, zbieżność na·, 
zwisk) z Białegostoku. Szkoła, 

w której pr~cowała dziesięć la~ 

została przekształcona w gim
nazjum, straciła pracę. W szko
le w Targoniach jest dyrekto
rem od ' spraw dydaktycznych, Z 
nią pracują jeszcze dwie abso~ 

wentki pedagogiki wczesno
szkolnej. Mgr Justyna Kordo1l' 
ska przyjec4ała z Giżycka, ma 
także studium informatyczne, i 
mgr Magdalt;.na Mazur z Białe

gostoku, odbywa zawodowy 
s~ż. 



ajków i krzyków. 

W szkole są cztery mieszka
nia dla nauczycieli. Dwa zajmu
ją młode nauczyCielki, jedno 
stoi puste. Dyrektor Wądołow
ska nie mieszka w Targoniach 

, na stałe, korzysta tylko z poko
ju" bo w Białymstoku ma 
dziecko i męża. Nauczycielki 
mieszkające w szkole płacą tyl
ko za prąd. 

- Wójt przekazuje subwen
cje, sami się rządzimy i, jakoś 
nam starcza. Do stałych opłat 

należy energia elektryczna, tele
fon; wynagrodżenia nauczycie
lek. Ja nie biorę dla siebie ani 
złotówki - mówi prezes Tade
usz Wądołowski. 

Szkołę sprzątają same nau- . 
czycielki. Na koniec roku 

" szkolnego wszystkie dzieci 
otrzymały ze świadec~em ńa
grodę książkową. Prezes Tade
usz zakupił stół I do tenisa sto
łowego, lektury do biblioteki, 
wieżę, ostatnio 'piętnaście no
wych krzesełek i cztery stoliki. 

- Dzieci muszą mieć odpo
wiednie warunki do nauki i do 
zabawy. Najbardziej cieszę się 

z komputerów - mówi Wądo
łowski. 

W jego szkole są trzy. Je
den podarowało Centrum Ini
cjatyw Oświatowych, a o dwa 

oraz kserokopiarkę prezes Wą
dołowski wystarał się w Agencji 
Restrukturyzacji ~ Modernizacji 
Rolnictwa. 

- Przy nauczaniu początko
wym ksero jest bardzo potrzeb
ne, bo można odbijać dzieciom ' 

I 
różne pomoce naukowe.Pie

, niędzy musi. starczyć na wszy
li stko, co jest potrzebne - pow
~ tarza prezes. 

W tym roku szkolnym pla
nuje zmienić centralne ogrze
wanie na olejowe. 

Szkoła ma już za sobą wszy-

stkie możliwe kontrole: wizyta
cję kuratoryjną (wypadła bar
dzo dobrze), sanepidu, inspek
cji pracy, przeciwpożarową. 

. - Lepszej szkoły od naszej 
nie ma nigdzie. Nauczycielki są 
bardzo dobre, a dzieci bezpie
czne. , W szkole organizowane 
są wszystkie uroczystości, dzieci 
jeżdżą na wycieczki. Sami się 

rządzimy i na wszystko nam 
starcza - mówi Sławomir Gór
ski, sołtys wsi Targonie Wity. 

- Gdybyśmy o to w porę 
nie zadbali, szkoła byłaby rui
ną. Do prac włączali się wszys
cy: rodzice odnowili budynek, 
kupili nawet dywan do klasy 
zerowej - dodaje , Magdalena 
Górska. 

Większość dzieci po raz 
pierwszy właśnie w szkole ze
tknęła się z komputerem. Dzie
ci były już na wycieczkach w 
Białowieży, w NarwiańSkim .Par
ku NarodowYm, w Muzeum 
Rolnictwa im. Ks. , Krzysztofa 
Kluka w Ciechano~cu, w kinie 
w Białymstoku i Zambrowie. 

- Nasza szkoła jest duża i 
ładna. Wszyscy się znamy
mówi Łukasz Yorowski .', (II kla
sa). 

-Do szkoły ,jest blisko, do
jeżdżam rowerem - przekrzy
kuje Weronika Targońska (II 
klasa). 

- W szkole mamy stół z 
piłkarzami, w czasie przerw 

możemy grać w piłkę albo w 
pin-ponga - opowiada Rafał 

Zajkowski (III klasa). 

Na korytarzach kolorowe ga
zetki z pracami dzieci oraz li
czne dyplomy za osiągnięcia 

sportowe i ' artystyczne uczniów. 
Z sal dochodzą odgłosy prowa
dzonych lektji oraz dźwięki gry 
na pianinie. 

Pan Tadeusz wy<;hodzi ze 
swojej szkoły. 

MARIA TOCKA 
Na zdjęciach: prezes Pan Ta

deusz, klasa "O" oraz kl. III 

Dzieciom się nie odmawia 
Rozmowa z Marszałkiem Sejmu RP Markiem Borowskim 

- Łatwo Marszalkowi RP zaproponować pozowanie do portretu? 
- Bardzo trudno, jednak dzieciom i Stanisławowi Tymowi się nie od~ 

mawia. 
- Czy rysującynf Pańskie obtlcze dzieci~kom z Suwalk przekazał Pan 

sugestie, na przykład, aby unikały karykaturowania mars2 ka? 
- Prosiłem, aby uszanowały powagę urzędu i sugero, . .- lptU, aby do

malowały mi więcej włosów. 
- Było widać Pańskie przerażenie po obejrzeniu portretów. Dowie

dział się Pan z nich czegoś nowego o sobie? 
- Nie przerażenie, a osłupienie. Zorientowałe~ się, że niektóre czę

ści mojej twarzy wyglądają inaczej, niż sobie wyobrażaIem. To cenne do-
świadczenie. . 

- Czy któryś z tych portretów zawiśnie na honorownn miejscu w ga-
binecie Marszalka RP? . 

- Chętnie bym zawiesi!, gdybym otrzymał, ale wszystkie ocljechały do 
Suwałk. O !le wiem, będą prezentowane na wystawie . . 

••• 
27 marca sióqemka dzieci z Suwalszczyzny rysowała portret marszał

ka w ramach akcji "Malowana władza" pod wodzą aktora i satyryka Stani
sława Tyma. 

Rys. Agnieszka Tama, lat 13, z pracowni plastycznej Regionalnego 
Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jedwabnem 
zaprasza swoich członków , 

na zebranie sprawozdawcze grup członkowskich 
. w następujących terminach: 

- 17 kwietnia 2002 r. (środa) godz. 14.00 w lokalu 
SS Jedwabne -z terenu gminy Jedwabne, . 

- 19 kwietnia 2002 r. (piątek) godz. 14.00 w lokalu 
SS Jedwabne - z terenu miasta Jedwabne, 

-18 kwietnia 2002 r. (ćzwartek) godz. 14.00 w lo
kalu Oddziału SS w Przytułach - z terenu gminy 
Przytuły, 

- 18 kwjetnia 2002 r. (czwartek) godz. 14.00 w lokalu 
Oddziału SS w Radziłowie - z terenu gminy Ra
dziłów, 

- 19 kwietnia 2002 r. (piątek) godz. 14.00 w lokalu 
OdQziału SS w Radziłowie - z terenu osady Ra-
dziłów. • 

fak.2272 
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N ajwiększe i najpiękniejs~e złoża bursztynu w Polsce są na Kurpiach, 

szczególnie na prawym brze~ Narwi 

Skąd wziął się bursztYn? Każ
dy Kurp to wie! 

Kiedy Bog zesłał na grze
sznych ludzi potop, z wielką 
czterdziestodniową ulewą, za
częły lać się także ich rzewne łzy. 
I kapały w wodę i małe, i duże , 

by przemienić się w.. . bursztyn. 
Ale tak, jak łza łzie nierówna, 
tak i bursztyn narodził się z tego 
nieszczęścia różny.' Z łez ludzi 
prawych, małych dzieci i innych 
niewinnych "ulezoł się" bur
sztyn jak łza czysty i p rzej rzysty z 
przeznaczeniem na p asj e, leki, 
korale dla dziewcząt oraz inne 
"psiankne i przr.jemne rzecy" . Z 
łez pokutujących i żałujących za 
grzechy narodził się bursztyn 
przyciemniały, mglisty, w sam 
raz na kadzidło , do f;yek i taba
kiery. A z łez złoczyńców "ucotał 
się" bursztyn brudny, nadający 
się jedynie na farbę, smołę i "in
ne śtuki podlejse". Ki.edy bur
sztyn oczyszczasz w ogniu, z te
go, co w rozpaczających w czas 
p otopu było dobre, wydziela się 
miły zapach, a z tego, co było . 
złe, zostaną węgle i sadze. 

Z borów, które wyrosły po 
potopie , wylała się żywica, dając 

ludziom "burśtynowo rozmai
toŚć" . A sosny w upalne lato, ro
niące żywiczne łzy, znowu za ty
siące lat natura zamieni w słone
czny kamień ... 

- To piękna legenda - m ó
wi prof. Barbara Kosmowska
-Ceranowicz z Muzeum Ziemi 
Polskiej Akademii Nauk w War
szawie, światowy ekspert w tej 
dziedzinie geologii. - Na pe
wno w jednym możemy z nią się 
zgadzać: początkiem bursztynu 
jest kopalna żywica (na świecie 
znanych jest około 150), praw
dopodobnie drzew iglastych i 
prawdopodobnie z rodżiny so
sen. Bursztyn bałtycki ma co naj
mniej 40 milionów lat! Należy 
do najwspanialszych! Być może 
jako jeden' z nielicznych zawiera 
kwas bursztynowy, co prawdopo
dobnie decyduje o jego pięknie 
i właściwościach leczniczych. 

Pierwszym "ekSploatorem" 
bursztynu był nie człowiek, lecz 
lodowiec; przenosił bursztyn tak 
samo, jak wielkie głazy. W Pol
sce największe złoża t~go wspa
niałego minerału znajdują się na 
Kurpiowszczyźnie, szczególnie 
na prawym brzegu Narwi. Nic 
więc dziwnego, że poszukiwanie, 
wydobywanie i obróbka burszty
nu stały się jedną z charaktery
stycznych cech kulturowych tego 
regioQu. P od tym względem pu
szczański lud okazywał się bar
dzo pomysłowy, z czasem utrwa
,łając swój mistrzowski "górni
czy" i rzemieślniczy wizerunek. 

Wydobywanie bursztynu na 
własnym .gruncie mogło odby
wać się bez ograniczeń, nato
miast ziemię rządową oddawano 
w dzierża~ę, poprzedzoną licy
tacją. 

Najaktywniejszy okres wydo
bywania bursztynu na Kurpiow
szcZyźnie przypada na pierwszą 
połowę XIX wieku. W dolinie 
Narwi funkcjonowało wtedy 
około 60 przedsiębiorstw. Zcza
sem zmieniała ' się ich działal
ność, lecz Kurpie nie zmiennie 
trwali przy tym zajęciu. Adam 
Chętnik pisał o okresie, w któ-

rym zamiast uprawą roli, zajmo
wali się bursztyniarstwem. 

W 1914 roku, pod kierun
kiem Chętnika, powstała w Ka
dzidle spółka bursztyniarska, 
której funkcjonowanie uniemóż

liwił wybuch pierwszej wojny 
światowej. Przybyli na Kurpiow
szczyznę Nieincy także zachwyci
li się słonecznym kamieniem. Z 
wszelkimi surowymi konsekwen
cjami strzegli zarówno poszuki
wania, jak i wydobywania oraz 
obróbki bursztynu. W roku 1922 
Adam. Chętnik ponownie wrócił 
do zorganizowania spółki, która 
miała stanowić konkurencję dla 
nielegalnego pozyskiwania i han
dlu tym min,erałem. Jednocze.ś
nie . chciał uratować dla nauki 
najwspanialsze okaZY'pod wzglę
dem wielkości, jak i zawierające 
tak zwane "wścibki", czyli owady 
i szczątki roślin. Niestety, okaza~ 
ło się, że spis polskich bogactw 
naturalnych nie zawiera burszty; 
nu, więc monopol państwowy 
został wykluczony. W tej sytuacji 
Adam Chętnik sam stał się po
szukiwaczem minerału, a 
ponadto sam zajmował się jego 
obróbką. W ten sposób przystą
pił do gromadzenia najpiękniej
szych olcazów i wszystkiego, co 

łączyło się z bursztyniarstwem, 
eksponując zbiory w Muzeum 
Kurpiowskim, a potem w Stacji 
Badań Naukowych Dorzecza 
Środkowej Narwi w Nowogro
dzie. Obie placówki nie prze
trwały drugiej wojny światowej . 
Tworząc muzeum w Łomży, 

Chętnik od początku zamierzał 
zorganizować dział poświęcony 

kurpiowskiemu bursztynowi i 
bursztyniarstwu. Dzisiaj zbiór 
eksponatów (1200!) jest naj
większym i szczególnie warto
ściowym zbiorem regionalnym w 
kraju. 

Różnorodność bursztynu po
lega nie tylko na jego wieku, ale 
także na swoistej indywidualno
ści pod względem barwy: mle
cznej, miodowej, beżowej, mar
murkowej, łaciatej ... 

- Niestety, nie wszyscy do
ceniają jego naturalne piękno. 
Moda na określony kolor, a co 
za tym idzie zbyt sprawia, że nie
którzy bursztyniarze robią wszy
stko, by dostosować się do wy
magań klientów - mówi prof. 
Barbara Kosmowska-Cerano
wicz. - Amerykanie bardzo lu
bią bursztyn w kolorze "konia
kowym" oraz z "błyszczkami", 
powstającymi na skutek spękań 
wewnętrznych w procesie obrób
ki. To świętokradztwo! Ale nie
stety, moda i pieniądze od zaw
sze idą w parze. 

Dzisiaj na wydobywanie bur
sztynu, jak na wszelkie inne ko
paliny, wymagana jest koncesja, 
lecz niezmiennie istnieją poszu
kiwacze, zajmujący się tym niele
galnie. Do Polski północno-

-wschodniej trafia przede wszy
stkim bursztyn z Litwy, a na Wy
brzeże z kopalni Ukrainy. 

Bursztyniarze 'kurpiowscy 
wciąż pozostają prawdziwymi 
mistrzami w tej dziedzinie rze
miosła. Należy do nich Zdzisław 
Bziukiewicz z Wyku w gminie 
Kadzidło~ który tradycY.inie uży
wa do obróbki .• . kołowrotka! 

- Właściwie nauczyłem się 
tego zajęcia, bo musiałem -
stwierdza żartobliwie. - Oboje 
rodzice zajmowali się obróbką 

bursztynu . Wszystko działo się 

na moich oczach , więc Jako mój 
fach przyszło samo. Ale tak na
prawdę o wszystkim decyduje 
zamiłowanie do tej pracy. Bur
sztyn jest kruchy i łatwo stracić 
do niego cierpliwość. Kto jest 

. nerwowy, niech się do tego nie 
zabiera! Mnie obcowanie z bur
śztynem uspokaj a. Lubię go do
tykać, bo choć to kamień, j est 
ciepły. I zawsze czeka jakaś nie-

. spodzianka. Kiedyś trafIłem . na 
mały kawałek z ośmioma mrów
kamil" 

Bursztyn wciąż popularny 
jest przede wszystkim jako ko
bieca bizuteria . Naszr.jniki, ko
rale, medaliony, broszki, branso
letki, kolczyki zdobią je tak sa
mo, jak Kurpianki wieki temu ... 
Ale już nie ilość sznurów korali 
d~cyduje o zanlOżności panny 
na wydaniu; już niekonieczna 
jest w nich nieparzysta ilość kil
ku wyróżniających się barwą pa- . 
ciorków, co miało wróżyć dziew
czynie szczęśliwe macierzyri
stwo. Bursztyn nie jest już "pła
cidłem" na kościelnej tacy ani 
kadzidłem (z jałowcem), które 
czasem powodowało omdlenie 
wiernych w czasie nabożeństwa. 
Nie okadza się nim obejścia na 
znak powodzenia w chacie i obo
rze. 

- Nie zmieniły się jego, od 
dawna znane, właściwości l~czni
cze - zapewnia Zdzisław Bziu
kiewicz. - Z bursztynowego 
proszku, który powstaje przy ob
róbce, robi się nalewkę bardzo 

, skuteczną na nerwobóle, nerwi
cę, migrenę. Sam wypróbowa
łem! 

Niezmiennie także na Kur
piach mó~ się do dzisiaj ~ 
zmarłym, że "kopie bursztyn". 

Niezmiennie bursztyn pozo
staje cudem natury. 

- Cudem, któr.y wciąż krY.ie 
w sobie wiele tajemnic - mówi 
prof. Barbara Kosmowska-Cera-
nowicz. 

SOKOŁÓW 

Konferencję regional ną 

"Kurpie 2002", poświęconą mię
dzy innymi bu rsztyniarstwu, zor
ganizowało w Nowogrodzie To
warzystwo Kultury Kurpiowskiej 
"Kierec". 

Na zdjęciu: Zdzisław Bziukie
wicz z Wyku 

~ rKOHTAIOY 



Staż na stacji Brzechwa z poezją ... 
Ponad pięć godzin trwały 

przesłuchania uczestników po
wiatowych eliminacji XLVIII 
ogólnopolskiego Konkursu Re
cytatorskiego w Kolnie. W czte
rech kategoriach wiekowych 
wzięło udział 125 recytatorów. 

P Wśród najmłodszych zwy
ciężył Damian " Żebrowski ze ' 
Stawisk, który jak większość je- " 
go rówieśników, recytował 

utwory Brzechwy. Z Kamilem 
Kowałczykiem ze Szkoły Pod
stawowej nr l w Kolnie repre
zentować będą powiat, na eli
minacjach wojewódzkich. W 
kategorii uczniów klas I-III wy
różniono rówmez Martynę 

Krupę z Czerwonego, Piotra 
Wróblewskiego (SP nr l Kol
no), Sylwię Brodowską ze Sta
wisk oraz Anetę Świderską i 
Renatę, !<-urpiewską z Grabo
wa. 

wencja w kategorii szkół śre
dnich. Szczególnie krytycznie 
należy wypowiedzieć się o 
udziale w różnych konkursach 
i rankingach uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego w Kolnie. 
W tej kategorii na eliminacjach 
wojewódzkich wystąpią Ewa 
Czerwińska i Magdalena " Ol
szewska. 

Nagrody tegorocznym lau
reatom ufundowało Starostwo 
Powiatowe Kolneński Dom 
Kultury. 

Satyrbia 2002 
Kolejną edycję konkursu na 

aforyzm i fraszkę pod hasłe!" 
"Satyrbia 2002" ogłaszają Nau
czycielski Klub Literacki, Za
rząd Główny Związku Nauczy
cielstwa Polskiego i Zarząd 
Okręgu Podłaskiego ZNP w 
Bi~stoku. \ 

,Konkurs jest otwarty; mogą 
w nim wziąć udział twórcy zrze
szeni i nie zrzeszeOi. N a kon
kurs należy przysłać zestaw 
(lub zestawy w dowolnej ilości) 
niepublikowanych dotąd 10 

aforyzmów lub fraszek o do
wolnej tematyce, opatrzonych 
godłem, ' w trzech egzempla
rzach maszynopisu. W przypad
ku nadesłania kilku zestawów, 
każdy z nich powinien być 

przesłany oddzielnie i opatrzo
ny innym godłem. Do każdego 
zestawu prac, oznaczonych 
godłem, należy dołączyć zakle
joną kopertę zawierającą godło 

oraz imię i nazwisko, dokładny 
adres, numer telefonu i zawód 
autora prac. Termin nadsyła
nia: do l czerwca .20Q2 roku; 
Zarząd Okręgu Podłaskiego 
Związku "Nauczycielstwa Pol
skiego, ul. Warszawska 9, pokój 
nr 16, 15-062 Białystok z dopis
kiem "Satyrbia 2002". 

Ogłoszenie wyników: 6 paź
dziernika "2002 r. Organizato
rzy nie , zwracają konkursowych 
prac i zastrzegają sobie prawo 
druku bez honorarium autor
skiego. 
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W kategorii uczniów klas 
IV-VI najlepsza była Klaudia 
Jarząbek z Grabowa. Wyróż
ilienie otrzymał też Hubert 
Sutkowski (SP nr l Kolno), Ka
mil Banach z Czerwonego, 
Magdałena Łynko i Gabriela 
Olszewska (obie SP nr 2 Kol
no), Justyna Zduńczyk z Bor
kowa, Emilia Szulc z Porytego 
i Grzegorz Sienlion z Wykowa. 

ZAPROSZENIE NA KONKURS PIOSENKI 

DO KINA "MILLENIUM" 
Z "KONTAKTAMI" 

Zwycięzcy w kategorii gim
nazjalistów recytowali głównie 
utwory Wisławy Szymborskiej. 
Zwyciężyła Małgorzata Zieliń

ska przed Łukaszem Sikorą i 
Pauliną Pogorzelską (wszyscy z 
Kolna) oraz Martą Szymańską 
z gimnazjum w Zabielu. 
- Przy dużym udiiale ucz
niów szkół podstawowych i 
gimnazjów smuci mała frek-

PRZYPADKI ŁOMŻYŃSKIE 

Dnia 21 kwietnia w Miej
skim Domu Kultury wGrajewie 
odbędzie się IX Regionalny 
Konkurs Pios~nki. Mogą w nim 
uczestniczyć soliści, duety, ze
społy wokalne, wokalno-instru
mentalne oraz chóry. Do kon
kursu . nie zostaną dopuszczeni 
uczniowie szkół muzycznych. 
Każdy wykonawca ma przygoto
wać dwa utwory; organizatorzy 
nie narzucają doboru repertua
ru, zapewniają apąraturę Jlag
łaśniającą i pianino. Rywaliza
cja w dwóch kategoriach wieko-

-Śmiech " to zdrowie, czyli Komża . , 
Hasło powyższe znamy, ale czy je stosujemy? W odniesieniu do 

rzeczypospolitej łomżyńskiej mam sporo wątpliwości i już raz o 
tym pisałem. Temat wrócił, bo szukałem dobrej anegdoty na pri
ma aprilis. Sytuację uratowała Hanka Bielicka, ale w tym przypad
ku matp.y do czynienia z humorem przede wszystkim warszawskim, 
z donlieszkanli wileńskinli i nikłym śladem łomżyńskim. 

Przerzuciłem obfite notatki i znalazłem tylko przedrukowywa
ną już anegdotę o mściwym kasjerze łomżyńskim z dworca PKP 
oraz incydenciki opisane przez doktora Mieczysława Czarneckie
go. Kiepsko, trzeba samemu coś wymyślić. Dzwonię więc w drugi 
dzień świąt i poważnym głosem "nawijam" o ostatnim odkryciu hi- ' 
storycznym. Po chwili wyczuwam, że szanowny rozmówca zapom
niał o l kwietnia i poważnie prZ)jmuje moje rewelacje. A te 
brznlią następująco: W materiałach !!:ebranych przez Zygmunta 
Glogera, a przechowywanych aktualnie na Wawelu, kolega histo
ryk natrafIł( na, z pewnością n~starszy, zapis o Łomży. Choć to 
wczesne wieki i trudna łacina, to nie ulega wątpliwości,· że pier
wszą.Iiterą nazwy grodu nie jest "Ł", ale "K". Zatem powinno się 
wrócić do pierwotnej wersji i szybko doprowadzić do znliany naz
wy z Łomża na Komża, co ma bardzo głębokie uzasadnienie i wre
szcie wr.jaśnia wiele t~emnic związanych ze św. Wojciechem. Dalej 
już mówić nie mogę, bo na śnliech mnie zbiera od tego plecenia, 
a tu słyszę: ,,~o tak, to rzeczywiście wiele wr.jaśnia i szybko trzeba 
zwołać naradę, by ustalić tryb postępowania. Zwłaszcza że można 
przewidzieć sprzeciw ... " I tak dalej, i tak dalej. 

Czekam na anegdotki nad~słane przez Czytelników. Tych z po-
czuciem humoru. ' 

ADAM DOBROŃSKI 

wych: od 7 do 13 lat oraz od 14 
do '21 lat. 

Informacje i zapisy: Miejski 
Dom Kultury, ul. Wojska Pol
skiego 20, 19-200 Grajewo, tel. 
272-29-91 . 

KONKURS 
MAGISTERSKI 

Konkurs na prace magisteI:
skie i dyplomowe poświęcone 
Łomży i regionowi ogłasza Za
rząd Główny Towarzystwa Przy
jaciół Zienli Łomżyńskiej. 

Organizatorom zależy na 
pracach obronionych w latach 
1998-2001 oraz do 30 września 
2002 roku we wszystkich typach 
uczelni wyższych. Zakres tema
tyczny bez ograniczeń. Jeśli je
dnak prac napłynie dużo, po
dzielone zostaną na history
czne" i traktujące o współczes
ności. 

Oceny merytorycznej doko
na powołane przez Zarząd Głó- . 
wny TPZŁ jury pod przewodni
ctwem prof. Adama Dobroń
skiego z Uniwersytetu w Bia
łymstoku. Autorzy najlepszych 
prac otrzymają nagrody , i wy
różnienia, zaś wszyscy uczestni
cy konkursu oraz ich opiekuno
wie naukowi c- pamiątkowe 
dyplomy. Nadesłane prace sta
ną się własnością organizatora 
konkursu. Spotkanie laureatów 
planowane jest w grudniu 2002 
roku. -

Zarząd Główny Towarzy-
, stwa PrZ)jaciół ,Ziemi Łomżyń~ 
skiej czeka na prace do 15 paź
dziernika 2002 roku pod adre
sem: ul. Porowa 22, 18-400 
Łomża. Szczegółowych infor
macji o konkursie udziela Jan 
Borawski z Oddziału TPZŁ w 
Białymstoku: tel. 0606-216-786. 

12 kwietnia "(piątek) - • Pot
wory i spółka, godz. 15.10 • 
Piękny umysł, ' godz. 17.00, 
19.30, 22.00; 

13 kwietnia (sobota) - • 
Potwory i spółka, godz. 13.30, 
15.10 • Piękny umysł, godz. 
17.00, 19.30. 22.00; 

14 kwietnia (niedziela) - • 
Potwory i spółka, godz. 13.30, 
15.10 • Piękny umysł, godz. 
17.00,19.30; 

15-18 kwietnia (poniedzia
łek-czwartek) - • Potwory i 
spółka , godz. 15.10 • Piękny 
umysł, godz. 17.00, 19.30. 

• Potwory i spółka, prod. 
USA, reż. Peter Docter. Film 
animowany ze studia Walta Dis
neya w polskiej wer~ji językowej. 
Potwory z wyglądu to poczciwe 
stworzeni,a, które mają swoje 
troski, codziennie pracują i bar
dzo boją się ... dzieci. Czas pro
jekcji: 96 minut. 

• Piękny umysł, prod. USA, 
reż. Ron Howard. W rolach głó
wnych: Russell Crowe, 'Ed Har
ris, Jennifer Goldberg, Paul Bet
tany, Adam Goldberg. Przejmu
jąca historia życia matematy
cznego geniusza Johna Forbesa 
Nasha, w 1994 roku uhonorowa
nego Nagrodą Nobla. Znany z 
ekscentrycznego zachowania 
naukowiec zapada na schizofre
nię. Stawiając czola przeciwno
ściom losu, z pomocą żony usiłu
je zwalczyć chorobę . Czas pro
jek~ji: 134 minuty. 

Drodzy Czytelllicy! Trójka 
spośród Was, która w czwartek 
pierwsza zgłosi się do kina "Mil
lenium" w Łomży z tym nume
rem ,;Kontaktów" , otrzyma bez
płatne bilety na. wybrany przez 
siebie film. 

Bliższe informacje o reper
tuarze oraz o przedsprzedaży i 
rezerwacji biletów: te l. 216-75-
-19. 

KONTAJOY ~ 
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W pierwszym roku XXI 
wieku wędkarze po raz ós
my rywalizowali w konkur
sie Okaz Roku, który jest 
organizowany przez sklep 
wędkarski "Wędkarz" Mar
ka Myślińskiego, ZO PZW i 
redakcję "Kontaktów" . 23 
wędkarzy zgłosiło 31 ryb 
różnych gatunków. 23 z 
nich wypełniły normy me
dalowe ustalone przez 
"Wiadomości Wędkarskie". 

Komisja konkursowa w skła
dzie: Marek Myśliński (właśCi

Ciel sklepu wędkarskiego "Węd
karz"), Karol Urbański (dyr. 
Biura ZO PZW w Łomży) i Wła
dysław Tocki (red. naczelny 
"Kontaktów"), po rozpatrzeniu 
wszystkich zgłoszonych ryb, 
ogłosiła werdykt: 

I miejsca 
(dyplomy i puchary) 

- Mariusz Kulesza za bole
nia; janusz Wiśniewski za brza
nę; Kazimierz Rybicki za jazia; 
Adam Borkowski za karasia po
spolitego; Franciszek Sachma
ciński za karasia srebrzystego; 
Stanisław Woliński za kirrpia; Ry" 
szard Szymański za klenia, krą
pia i leszcza; Andrzej Hołubo
wicz za okonia; Zbigniew Sobo
ciński za płoć; Kazimierz Grzy
bowiński za sandacza; Łukasz 

Kaniuk za szczupaka oraz Zbi
gniew Hołubowicz za węgorza. 

II miejsca 
(dyplomy i sprzęt wędkarski) 

Marek Pyszyński za bolenia; 
Stanisław Woliński za brzanę; 
Danuta Świetlicka za jazia i kara
sia sfebrzystego; Kazimierz 
Grzybowiński za ,karpia i okonia; 
Cezary Gawkowski za leszcza; 
Bartosz Szymaiiski za leszcza; 
Romuald Miklewicz za szczupa
ka i Zbigniew Sobociński za wę
gorza. 

III miejsca 
(dyplomy i sprzęt wędkarski) 

Damian Pruszko za bolenia; 
Tomasz Dąbrowski za brzllnę; 
Włodzimierz Wacławski za kara
sia srebrzystego; Ryszard Kordal 
za karpia; Mieczysław Soliński 
za szczupaka. 

IV miejsca (dyplomy) 
Kazimierz Grzybowiński za 

bolenia i Paweł Kichner za kara
sia srebrzystego. 

Laureatów konkursu zap ra
szamy na uroczyste wręczenie 

nagród i dyplomów do red. 
"Kontaktów" 18 , kwietnia, o 
godz. 10.00. 

ROWEREM 
DO BRUKSELI 

Eliminacje rejonowe Rowe
rowego Rajdu Młodych Rolni
ków do Brukseli odbędą się 28 
kwietnia w Kolnie. Wezmą w 
nich udział zawodnicy repre
zentujący powiaty: kolneński, 

gr.qewski, łomżyński . i zam
browski. Trasa liczy 20 km i 
wiedzie przez Kolno - Czerwo
ne - Wincenta - Kozioł - Kol
no. Indywidualna jazda na czas 
przebiegnie ulicami Kolna. Po
cząteko 11.00 na Stadionie 
Miejskim. 

~ KONTAIOY 

Złote medale wyłowili: 

- Mariusz Kulesza z Zambrowa bole t\ 6,40 kg, 84 cm 
- Kazimie~z Rybicki z Piątnicy jaź 3,20 kg, 71 cm 
- Łukasz Kaniuk ze Stawisk szczupak 12,20 kg, 120 cm 
-janusz Wiśniewski z Łomży brzana 5,46 kg, 80 cm 
- StanisławWoliński zŁomżybrzana 5,12 kg, 86 cm 
- Franciszek Saciunaciński z Łomży karaś srebrzysty 2,16 kg, 

47cm 
- Ryszard Szymański z Łomży leszcz 4, l O kg, 65 cm 

Sr ebrne medale wyho lowali: 
- Romuald Miklewicz z Zambrowa szczupak 10 kg, 109 cm 
_. Damian Pruszko ze Starej Łomży boleń 4,505 kg, 78 cm 
- Tomasz Dąbrowski z Nowogrodu brzana 3,85 kg, 75 cm 
- Marek Pyszyński z Łomży boleń 4,62 kg, 77 cm 
--'- Adam Borkowski z Łomży karaś pospoli ty 1,24 kg, 38 cm 
- Danuta Świetlicka z Łomży karaś srebrzysty 1,90 kg, 45 cm 
- Włodzimierz Wacławski z Łomty karaś srebrzysty 1,52 kg, 44 cm 
- Stanisław Woliński z Łomży k~rp 12,82 kg, 92 cm 
- Kazimierz Grzybowiński z Łomży karp 12,60 kg, 86 cm 
- Kazimierz Grzybowiński z Łomży sandacz 7,20 kg, 95 cm 
- Ryszard Szymański z Łomży krąp 0,86 kg, 45 cm 

Na brązowe medale zasłużyli: 
- Ryszard Kordal z Ba rkowa karp 10,20 kg, 70 cm 
- Ryszard Szymański z Łomży kleń 2,20 kg, 50 cm 
- Andrzej Hołuhowicz z Łomży okoń 1,18 kg / . I 

- Kazimierz Grzybowiński z Łomży boleń 3,62 kg, 72 cm 
- Kazimierz Grzybowiński z Łomży okoń 1,05 kg, 43 cm 

Boleń Mariusza Kuleszy, jaź Kazimierza Rybickiego, brzana 
J anusza Wiśniewskiego, karaś srebrzysty Franciszka Sachmaciń

skiego, leszcz Ryszarda Szymańskiego i kar.aś pospolity Ad am a Bor
kowskiego to nowe rekordy konkursu Oka z Roku. 

~ 
Liceum 

dla ambitnych 
Prywatne Liceum Ogólno

kształcące z uprawnieniami 
szkoły publicznej utworzył rek
tor Wyższej Szkoły Agrobiznesu 
w Łomży. Można się z nią "za
poznać" w czasie "drzwi otwar
tych" 16 kwietnia. 

LiceUm będzie korzystało z 
bardzo ' nowoczesnych pomie
szczeń uczelni. jest atrakgjną 
propozycją dla tegorocznych ab
solwentów gimnazjów, zaintere
sowanych matematyką, informa
tyką i językiem angielskim. Pro
ponuje rozszerzony program 
nauczania wiodących trzech 
przedrrtiotów w małych grupach 
(maksymalnie 15 osób). W trak
cie nauki uczniowie zostaną 

przygotowani do zdobycia 
trzech międzynarodowych certy
fikatów (z matematyki, informa
tyki, w zakresie języka angiel
skiego First Certificate of En
gllsh) oraz tytnIu inżyniera CIS-
CO. . 

Planowane jest nawiązanie 

kontaktów z rówieśnikami z An
glii i USA, organizowanie mię
dzynarodowej wymiany młodzie
ży, obozów językowych. Szkoła 
czyni starania, aby jej absolwen
ci zdawali międzynarodową ma
turę· 

Zajęcia uczniów Prywatnego 
Liceum Ogólnokształcącego od
bywać się będą w nowoczesnych 
pracowniach uczelni, wyposażo
nych w najnowszej generacji 

. sprzęt, . pod kierunkiem 
doświadczonych nauczycieli. 
Oprócz wiodącego języka an
gielskiego można uczyć się języ
I{a niemieckiego, francuskiego 
lub rosyjskiego. 

Warunkiem prZ)jęcia do 
szkoły będzie minimum ocena 
dobra na gimnazj alnym świade

ctwie klasy II i na pierwsze pół

rocze klasy III z trzech przed
miotów: matematyki, informaty
ki i języka angielskiego oraz po
zytywnie zdany test kwalifikac)j-
ny. 

Czesne, według założycieli 

szkoły, nie będzie wyższe od 
kwoty, którą rodzice przeznacza
ją w ciągu roku na dodatkowe 
korepetycje dla swoich dzieci. .. 

Koniec marzeń ŁKS 
Zaledwie po trzech kolejkach rundy wiosennej 

IV ligi Podlaskiego Związku Piłki Nożnej piłkarze 

ŁKS praktycznie odpadli z rywalizacji o III ligę. 

Po rundzie j esiennej tracili do lidera, Olimpii 
Zambrów, zaledwie cztery punkty i podopieczni 
trenera Hieronima Łady mogli realnie myśleć o ' 
włączeniu się do walki o awans.1 W pierwszym me
czu pewnie wygrałi u siebie z LZS Narewka i z du
żymi nadziejami jechali w Wielką Sobotę do Graje
wa. jednak tam wicelider Warmia Purzeczko 
Mlekpol raczej nie traci punktów i grajewianie wy
grali ze słabo grającą drużyną gości l: O. W ostat
nią sobotę łomżyński zespół mial ostatnią szansę, 
by nadał liczyć się w wyścigu o III ligę, bowiem. 
podejmowal u siebie lidera Olimpię. Niestety i 
tym razem ŁKS zawiódł i przegrał po słabej grze 
0:2. Mając stratę aż dziesięciu punktów do pier
wszego p~emiowanego miejsca, już raczej aw;ms 

j est nierealny. Natomiast kibice z dawnego łom

żyńskiego nadal pasjonować się będą walką duetu 
Olimpia Zambrów i Warmia Purzeczko Mlekpol 
Grajewo o III ligę. 

W czasie sobotniego meczu znów dali o sóbie 
znać łomżyńscy pseudokibice, którzy doprowadzili 
do przerwania na-kilka minut meczu w drugiej po
łowie i ranili petardą jednego z ocłu·oniarzy. W 
przerwie usiłowali wtargnąć do sektora zajmowa
nego przez fanów gości, a po meczu sporo pracy 
miały służby porządkowe, by umożliwić rozejście 
się kibiców do domów. A ponieważ takie burdy sta
ją się normalnością podczas ligowych spotkań 
ŁKS, warto się zastanowić nad radykalnymi działa
niami, które wyeliminują stadion owe chuligań

stwo. Inaczej na stadion przy Ul. Zjazd już niedłu
go poza szałikowcami nikt normalny nie będzie 
przychodził. 
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BIELSK PODLASKI 

• Kontynuowana jest budo
wa krytej pływalni w centrum 
miasta. Dotychczas "włożono" 
w nią 3 miliony 574 tysiące 888 
złotych. W' tym roku wydane zo
staną 3 miliony 874 tysiące zło
tych. Oddanie do użytku, . zgo
dnie z planowanym terminem, 
30 października 2003 roku. To 
największa inwestycja prowa
dzona przez władze miejskie. 
Wykonawcą jest mleJs~owe 
Przedsiębiorstwo Polbud. 

GRABOWO 
• Prawie 900 tysięcy złotych: 

wyda gmina na inwestycje. W 
planach: asfaltowanie drogi od 

. trasy nr 61 do wsi Kamińskie, 
dokończenie budowy instalacji 
kana1izacr.jnej w Grabowie oraż 
asfaltowania drogi ' powiatowej 
Grabowo - Milewo; budowa 
wodociągu w Konopkach Mo
netach i Konopkach Białymsto
ku. Po 20 latach konieczny jest 
także remont wspólnej siedziby 
podstawówki i gimnazjum w 
Grabowie. 

GRAJEWO 
• Rada Powiatu jak i Rada 

Miejska przr.jęły oświadczenie, 
by trasa Via Baltica przebiegala 
przez Łomżę i Graj ewo, a nie 
przez Białystok. 

• Prawie 360 chętnych zapi
sało się na listę kandydatów na 
rachmistrzów. Ponieważ w mie-

OCZYSZCZANIE 
ZIĘLONYCH PŁUC 

Wmurowany został kamień 

węgielny pod budowę miejskiej 
oczyszczalni ścieków. Budowana 
przez, poznańską Hydrobudowę 
biologiczno-mechaniczna oczy
szczalnia ma na dobę ponad 
1600 m' ścieków komunalnych z 
liczącego 12 tys. mieszkańców 

miasta. Kolno, jako j edyne z 
miast powiatowych na terenach 
Zielonych Płuc Polski, nie ma 
oć'zyszczalni. Podjęte w ubieg
łych latach próby wykorzystania 
oczyszczalni Zakładu Mleczar
skiego "Kurpiaoka" dla miasta, 
nie dały efektów głównie z uwa
gi na wygórowane żądania finan- I 

sowe kierownictwa "Kurpiaoki" . 
Prace zienme i budowlane roz
poczęte zo~tały późną jesienią 
ubiegłego roku. Stosunkowo ła
godna zima umożliwiła ' prowa
dzenie robót zienmych oraz bu
dowę budynków krat, piaskowni, 
dmuchąw. Zaawansowana jest 
budowa czterech osadników uty
lizacr.jnych. Oczyszczalnia ma 
być gotowa w listopadzie, a roz
ruch technólogiczny przewidzia
no na pierwszy kwartał przyszłe
go roku. Miasto przeznaczyło na 
nią ponad 7 mln złotych. Pienią
dze w połowie pochodzą z dota
cji Narodowego i Wojewódzkie
go Funduszu Ochrony Środowis
ka i Gospodarki Wodnej oraz 
rządowego, kontraktu dla woje
wództwa podlaskiego. 

ście pracować ich będzie 88, 
przeprowadzono publiczne lo
sowanie. Dodatkowo ~losowa
no 32 osoby na lisię rezerwo
wą. Podobnie jak w wielu mia
stach w kraju pierwszeństwo 

mieli bezrobotni. 

• Decyzją Rady Miejskiej w 
samorządowych przedszkolach 
wzrasta stawka dzienna na wy
żywienie; będzie 3,50 zł. Na ta
ką wysokość zgodzili się wcześ
niej rodzice. 

• Nowym prezesem Sekcji 
Emerytów i Rencistów Zarządu 
Oddziału ZNP ~ostała Regina 
Abramczyk. Poprzednik Augu
styn Sulewski na koniec kaden
cji odznaczony zostal Złotą Od
znakąZNP. 

• Zarząd Rejonowy PCK 
przY.imuje ~głoszenia dzieci i 
młodzieży w wieku 10-17 na 

strzelił jeden z rhlejscowych 
"""'!f·nlv~Ii,">vdh. ~tóry w porę wkro

czył do akcji. Małżeństwo prze
bywa w szpitalu; kobieta z li
cznymi obrażeniami twarzy, 
mężczyzna - nóg. Gmina jest 
teraz pod szczególnym nadzo
rem służb weterynarr.jnych. 

realizację budżetu w 2001 ro- ' 
ku. 

• Poseł na Sejm RP, Mini
ster Spraw Zagranicznych Wło
dzimierz Cimoszewicz, utwo
rzył biuro poselskie w Kolnie. 
Od poniedziałku do czwartku 
zaprasza od 8.QO do p.OO, a w 
piątek od 13.00 do 18.00 (sie
dziba Rady Powiatowej Soju
szu Lewicy Demokratycznej, ul. 
Wojska Polskiego 13). 

KRYNKI 
• . Przy dwóch głosach 

wstrzymujących się, Rada Gmi
ny udzieliła Zarządowi absolu
torium. 

• Konkurs na selektywną 
zbiórkę odpadów dla klas szkół 
podstawowych gimnazjum 
ogłosił Urząd Gminy. Od po
czątku widać wielkie zaangażo

wanie: Na najlepszych czekają 

Ryś, zapisany w Polskiej Czer
wonej Księdze Zwierząt, to ga
tunek pod specjalną ochroną. 

RAJGRÓD . 
~ Tak wysokiego stanu wód 

nie było w gminie od 25 lat. N a 
szczęście, powoli wszystko wra
cado normy . 

• Uruchomiona została sta
cja uzdatniania wody (znakomi
tej jakości!) w Podchoinkach . 
Oficjalne otwarcie w maju. 

• Stan surowy zffinknięty; 
oto kolejny etap budowy gim
nazjum w Rajgrodzie. Jedno
cześnie powstaje sala sportowa. 

STAWISKI 
• Rozbydowany będzie wo

dociąg "Sokoły". Wodę z niego 
otrzymają mieszkańcy wsi: Mie-

I szołki, Lisy, Żelazki, Mieczki, 
Rostki, Gedry oraz Jurzec Wło
ściański i Szlachecki. Zakończe
nie robót, fmansowanych z pro
gramu aktywizacji obszarów 
wiejskich, przewidziano na 
wrzesień. 

• Władze JćIliasta i gminy 
chcą utworzyć Warsztaty Tera
pii Zajęciowej w budynku biu
rowym, przejętym po zlikwido
wanej Stacji Hodowli Roślin. W 
sprawie tej prowadzone są per
traktacje z dobrze zorganizowa
nymi i prowadzonymi warszta
tami w Piątnicy. 

TUROŚL 

Przed wiosennynI wypasem owce czekają postrzyży,Dy. W Pod
laskiem, z kilkuset tysięcy jeszcze 15 lat temu, rolnicy hodują ich tylko 
niewiele ponad 20000 

• Pięciu radnych wystąpiło z 
wnioskiem o odwołanie wójta 
gminy Zbigniewa Stanisława 

Kamińskiego. Wniosek, po za
opiniowaniu przez Komisję Re- ' 
WlZY.Jną, będzie rozpatrzony 
przez radnych na sesji w końcu 

kolonie socjalne, które odbędą 
się w wakacje w Darłówku. In
formacje i zapisy w siedzibie 
ZR PCK, Os. Broniewskiego 3, 
tel. 272-30-13. 

• Komenda Hufca Biebrzań
skiego ZHP przY.imuje zgłosze
nia do udziału w XXV Rajdzie 
Szlakiem Miejsc Pamięci Naro
dowej Kosówka 2002, który od
będzie się 20 kwietnia na trasie 
Grajewo - Bogusze - Kosówka. 
Każda zorganizowana grupa 
powinna przygotować krótki 
program artystyczny, a organi
zatorzy zapewniają spotkanie z 
kombatantami i żołnierską gro
chówkę. Informacje i zapisy w 
Komendzie Hufca, ul. Wojska 
Polskiego 61b, tel. 272-73-64. 

KOLNO 
• Przy dwóch głosach prze

ciwnych rada udzieliła absolu
torium Zarządowi Miasta za 

atrakcr.jne nagrody, między in
nymi wyciecz~ po krąju. 
,. • Aż 52 kandydatów na spi
sowych rachmistrzów rywalizu
je o 25 miejsc. Zgłosili się zaró
wno bezrobotIIi jak i pracujący. 

' NIEĆKOWO 
• W Hali Sportowej Zespołu 

Szkół Rolniczych odbyły się Mi
strzostwa Powiatu Grajewskie
go w piłce siatkowej chłopców 
szkół ponadgimnazjalnych. 
Zwyciężyła drużyna ZSZ Szczu
czyn przed ZSOiZ GraJewo 
ZSRol. Niećkowo. 

PlASKA \._1 
• Wściekły ryś zaa'takpwał 

starsze małżeństwo z Rudawki, 
pracujące przy stawianiu płotu 
wokół swojej posesji. Zwierzę 
rzuciło się na ludzi, dotkliwie 
ich raniąc. Agresywnego, ważą
cego około 50 kilogramów ry
sia z Puszczy Augustowskiej za-

kwieWa. 

HARRIS 
WZAMBROWIE 

I 

Na prośby mieszkańców 

Zambrowa p,?znańska Fundacja 
Clive'a Harrisa organizuje tu ko
lejne spotkanie ze słynnym uz
drowicielem. Szczególnie zapra
sza cierpiących z powodu no
wotwor,u, białaczki, choroby Do
wna i innych ciężkich schorzeń. 

Leczenie jest bezpłatne. Bi
lety (ilość ograniczona, jeden 
dla jednej osoby) będą wydawa
ne 15 kwietnia, od godz. 10.00 w 
Miejskim Ośrodku Kultury przy 

, ul. Grunwaldzkiej 1. Uwaga: 
harmonogram spotkań z chory
mi uniemożliwia uzdrowicielowi 
przr.jmowanie osób bez biletu 
lub tych, które się spóźnią. 

Spotkanie z Clivem Harri
sem odbędzie się 21 kwietnia 
(początek o godz. 7.00) w Miej
skim Ośrodku Kultury. 
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Od kilku miesięcy chodzę z 
dziewczyną. Kochamy się, często 
się umawiamy, wszędzie razem 
chodzimy. Bywa, że jesteŚmy ze 
sobą bardzo blisko, całujemy się 
i pieścimy w różnych miejscach, 
jest nam ze sobą wprost cudo
wnie. Choć kilkakrotnie byliśmy 
o krok od współżycia, jeszcze ni
gdy do tego nie doszło. To 
przede wszystkim z mojego po
wodu, bo się boję, że coś mi nie 
WY,jdzie i ona ode mnie odej
dzie. Poza tym mam jeszcze inny 
problem. Zauważyłem, że czasa-\ 
mi moje nasienie nie jest białe, 
tylko przybiera kolor -żółtobrą
zowy. Zastanawiam się, czy·to ja
kaś choroba ijak zareaguje na to 
moja ·dziewczyna. I z' tego powo
du znów się boję. 

Artur 
Lęk często poj awia się . u 

młodych mężczyzn, kt6rzy roz
poczynają życie erotyczne. Jest 
to naturalna reakcja przed no
wym. Młody mężczyzna obawia 
się "kompromitacji" w oczach 
partnerki, nie chce j ej sprawić 

zawodu. Brak mu j eszcze do
świadczenia i dlatego czuje się 

niepewny, bezradny i nastawiony 
na niepowodzenia. Męska ambi
cja podpowiada, że musi być 
sprawny,' wyjątkowy, uzyskać po
dziw. Obawy i lęki trzeba zosta
wić za sobą, a będzie wszystko 

. dobrze. Oczywiście, może się 

zdarzyć, że na 'początku coś nie 
wyjdzie, bo prz~cież nikt nie jest 
mistrzem przy pierwszym starcie. 
W takim wypadku trzeba zacho
wać spok6j, nie wpadać w pani
kę i pierwszego razu nie trakto
wać· jako klęskę. Kochacie się i 
razem będziecie się uczyć swojej 
miłości. Tego, j ak wszystkiego, 
też trzeba się nauczyć. Kochają
ca kobie ta jest wyrozumiała, a je
śli też odkrywa dopiero tajemni
ce e rotycznego świata, nie ma 
por6wnania, czy coś jest nieuda
ne. Nie trzeba się zrażać, każdy 
kiedyś zaczyna, następna pr6ba 
wypadnie lepiej. 

A teraz sprawa barwy nasie
nia. Nasienie po dłuższym zale
ganiu w nasieniowodach i pę
cherzykach nasiennych może 
przybrać ciemniejszy kolor. Jeśli 
nic innego się nie dzieje, nic nie 
boli, nie swędzi, nie jest to ob
jaw żadnej choroby. Natomiast 
jeśli barwa jest brązowa i doku
cza pieczenie, może to świadciyć 
o infekcji. W takim wypadku na
leży skontaktować się z leka~ 
rzem. 

§ KONTAJOY 

LEKARZ DOMOVVV 

W święta wybrałam się z 
dziećmi za miasto. Poszliśmy aż 
na Górę Bonę. Po chwili zauwa
żyłam na ich kurtkach mnóstwo' 
·kleszczy. Byłam przerażona, 

wróciliśmy do domu. Na szczę
ście, kleszcze nie wpiły się w 
skórę dzieci. W ubiegłym roku 
szczepiłam starszego syna-prze
ciw kleszczom. Czy nadal nic mu 
nie grozi, czy w jakiś sposób 
można zbadać odporność na 
kleszcze? 

MarioJa 
Nie ma żadnej możliwości 

badania odporności na kleszcze. 
Nie ' każde ukąszenie kleszcza 
kończy się groźną chorobą. Tra
fiają się tak zwane kleszcze czy
ste, kt6re należy umiejętnie wy-

jąć. Ale też pamiętać należy, ie 
wielkie niebezpieczeństwo kle
szczowego zapalenia m6zgu 
istnieje i przed chorobą trzeba 
się odpowiednio zabezpieczyć. 

Bezpieczeństwem są szcze
pionki. Po prz)jęciu trzech da
wek, uzyskuje się' pełną odpor
ność na trzy lata. I już po dru
gim szczepieniu, kt6re powinno 
być wykonane po czterech tygo
dniach od pierwszego (do 
trzech miesięcy), można bezpie
cznie wchodzić do lasu. p,o dru
giej szczepionce uzyskuje się stu
procentową odporność na rok. 
Trzecią szczepIonkę trzeba .przy
jąć w ciągu roku. JeŚli syn był 
szczepiony w ubiegłym roku, na
dal nic. mu nie zagraża. Dla 

POD PARAGRAFEM 
Wiosną chcieliśJ;Ily zrobić re

mont mieszkania. Wprowadziliś
my się piętnaście lat , temu i 
praktycznie od tamtej pory nie
wiele zrobiliśmy. Mnie się marzy 
powiększenie malutkiej kuchni i 
przebicie się do średniego po
koju, syn prosi o zamontowanie 
kabiny prysznicowej, bo stale 
powtarza, że nie ma czasu na 
długie kąpiele. Niedawno do
wiedziałam się od sąsiadki, że 

powinnam mieć zgodę ze spół
dzielni. Myślałam, że wystarczy, 
jeśli przeproszę sąsiadów za ha
łas i pył. Przecież wszystkie pra
ce będą prowadzone pod nadzo
rem fachowców. Na dodatek 
mąż weźmie urlop. Czy sąsiadka 
ma rację, twierdząc, że muszę 
się zgłosić do spółdzielni? 

Marzena 
Pani sąsiadka ma cżęściową 

rację. Nie wszyst.1<.ie prace re-

POZNAJMY SIĘ ! 
Moje serce wciąż wiosenne, 
Choć nie w komputerże 
Wierne, ciche i niezmienne 
Trwa przy swojej wierze. 

Że przyjedzie wreszcie ona, 
Pani moich los6w, 
I pokocha i przytuli 
Mimo siwych włos6w . . 

Mam 65 la t, oczy niebieskie i 
czuję się bardzo samotny. Jestem 
niewysoki, po rozwodzie (nie z 
mojej winy) . Dzieci dorosłe, kaz
de na swoim, a ja prowadzę nie
wielkie, zmechanizowane gospo
darstwo. Szukam miłej, także 
niewysokiej Pani, kt6ra zechce 
ze mną zamieszkać na dni, mie
siące, lata. 

Rolnik 
z Podlaskiego 

montowe wymagają zgody sp6ł
dzielni, czyli właściciela budyn
ku. Część pric, kt6re Państwo 
planują, trzeba zgłosić sp6łdziel
ni. Jdlr zamierza Pani wyburzy.ć 
ścianę pomiędzy kuchnią a po
kojem, potrzebna jest na to zgo
da. Podobnie w przypadku prze
sunięcia rury instalacji wodnej. 

Z reguły niepotrzebna j est 
zgoda, jeśli prace remontowe 

. nie zmieniają wyglądu zewnę

trznego budynku lub nie wpro
wadzają zmian planu mieszka
nia. Lokator nie musi pytać o 
zgodę, jeśli rozpoczyna malowa
nie ścian, układanie boazerii, 
glazury i terakoty w mieszkaniu 
lub na · balkonie , cyklinowanie, 
lakierowanie lub wymianę pod
ł6g, wymienia lub likwiduje 
drzwi wewnętrzne, zabudowuje 
kaloryfery, wymienia parapety 
lub sanitariaty. 

' . 
Hej ! Czy wiecie, że już kwit

ną zawilce? Mam 20 lat, wyso
kość 170 cm, oczy piwne, włosy 
jasne. Lubię szybką jazdę, ta
niec, dalekie spacery. Czy jest ja
kiś fajny chłopak (w wieku do 25 
lat i powyżej 170 cm), kt6ry po
wita wraz ze mną wiosnę? Mile 
widziany chłopak z autkiem, 
komputerem, kt6ry studiuje coś 
ciekawego. Jeżeli masz poczucie 
humoru, napisz, podaj numer 
telefonu. 

Martynka 

• 
Znikła zima, a samotność nie 

znika i wciąż dokucza. Postano
wiłem wyjść naprzeciw tej nie
znanej kobiecie, może tylko dla 
mnie. J estem po sześćdziesiątce, 
mieszkam w mieście, material
nie niezależny; spokojny, o po
godnym usposobieniu. -

Katolik 

• Jestem wdową (64/172), 
mam jasne oczyr i włosy. Nieza
leżna .materialnie, bez nałog6w, 
spokojna, pracowita. Lubię czy
stość i porządek. Mieszkam w 
mieście, mam ładny ogr6d na 

przedłużenia bezpieczeństwa, po 
trze.ch latach od ostatniego 
szciepienia powinho się prz)jąć 

jednorazową dawkę przypomi
nającą. Jeśli ktoś o tym zapomni 
i przegapi termin, . cały cykl 
szczepień musi zaczynać od po
czątku. 

Choroba' po ukąszeniu kle
szczy zaczyna"się jak grypa: gorą
czką, b6lami głowy, staw6w, krzy
ża, nieżytem ' g6rnych dr6g od: 
dechowych, złym samopoczu
ciem. Pierwsza faza mija po kil
ku dniach i przez następne dwa, 
trzy tygodnie chory .czuje się 

dobrze. W drugiej fazie pojawia 
się wysoka temperatura, wymio
ty, porażenie mięśni twarzy i szyi, 
zaburzenia snu. Kleszczowe za
palenie mózgu jest wyleczalne, 
ale nie u wszystkich .. Aż 25 proc. 
chorych dotyka trwały niedo
wład i uszkodzenia neurologi
czne. 

Należy powiadomiC sp6ł

dzielnię, jeśli chce się wymienić 
lub założyć podw6jne drzwi we
jściowe, wymienić okna, frag
ment instalacji fazowej lub wo
dociągowej, doprowadząjący gaz 
lub wodę z pion6w do naszych 
mieszkań. 

Zgoda wymagana jest w przy
padku wyburzenia lub przesta
wienia wewnętrznej ściany mie
szkania, przesunięcia rury insta
lacji gazowej lub wodociągowej , 
zabudowania logii lub balkonu, 
wybicia dodatkowego okna czy 
założenia kraty na korytarzu. 

Właściciel mieszkania odm6-
wi wydania zgody w przypadku 
wyburzenia ścian nośnych i 
usztywniających, powiększenia 
otwor6w na okna (od frontu bu
dynku) , przeniesienia kuchni, 
łazienki w inne miejsce, jeśli ła
zienka połączona jest z ubikacją. 

Ważne jest, by lokator zawia
domił swoich sąsiad6w o pla
nach remontowych: 

swojej działce. Od ośmiu lat je
stem sama. Szukam prz)jaciela, 
kulturalnego Pana o dobrym 
charakterze, kt6ry tak jak ija ko
cha przyrodę . Najchętniej 
wdowca z Olsztyna lub okoli,c. 
Rozwiedzeni mnie nie interesu
ją. Napisz proszę , telefon przy
spieszy kontakt. 

••• 

Krysia 
Olsztyn 

Oferty podpisane rmieniem, 
nazwiskiem lub pseudonimem 
(ale wówczas również imieniem i 
nazwiskiem zastrzeżonym do 
wiadomości redakcji) oraz peł
nym adresem zamieszczamy 
bezpłatnie. 

List do "Serce szuka serca", 
ofertę lub odpowiedź na anons 
należy przesłać do redakcji: W 
przypadku odpowiedzi mi ko
percie trzeba napisać, dła kogo 
jest przeznaczona (np. dla Jana, 
czy Beaty) i podać numer "Kon
taktów" , w którym ' ukazał się 

anons. Nazwisk i adresów niko
mu nie przekazujemy. Pierwsza 
wymiana koreśpondencji mis tę
puje za pośrednictwem redakcji. 



• W Zambrowie na aL Wojska 
Polskiego kierowca volvo potrą
cił przebiegającego po "zebrze" 
12-letniego chłopca. Dziecko do
znało złamania obojczyka. 

• W Zambrzycach Królach 

(gm. Rutki, pow. zambrowski) w 
nocy, kiedy właśnie na dobre 
rozkręciło się wesele w remizie , 
strażackiej, stanął w · ogniu za
parkowany obok renault. Mimo 
że na pomoc właścicielowi na
ty~hmiast przyszli weselnicy, sa
mochód praktycznie spłonął w 
całości. Przyczynę pożaru WY,jaś

niają zambrowscy policjanci. 

• W, Łomży, w nocy, na Szo
sie Zambrowskiej policjanci za
trzymali kierującego pod wpły
wem alkoholu fiatem 126 p. W 
organizmie mężczyzny badanie 
wykazało prawie 3,5 prom. alko
kolu. 

• W Augustowie około jede
nastej właścicielka sklepu spo
żywczego przy ul. Sucharskiego 
wsiadała do mercedesa, kiedy 
nagle podszedł do niej młody 
mężczyzna. Grożąc użyciem nie-

, bezpiecznego narzędzia, wsiadł 
z nią do pojazdu i kazał W}je
chać poza miasto. W lesie zmusił 
ją do oddania utargu w kwocie 
13 tysięcy 600 złotych i mercede
sa, którym błyskawicznie odje
chał. Pokrzywdzona szybko do

, tarła do głównej drogi, zatrzy
mała jakiś samochód i o przy
krej . przygodzie powiadomiła 

policję. Funkcjonariusze rozpo- ' 
częli penetrację miasta i okolic, 
zablokowali drogi. Wkrótce w 
pobliskich Mazurkach, przed 
sklepem spożywczym, zauważyli 
skradzionego mercedesa, a we-_ 
wnątrz sklepu sprawców rozbo
ju. Okazali się nimi dwaj 19-1et
ni augustoWianie. Adam O. zo
stał aresztowany. 

• W pobliżu Walił Stacji (gm. 
Gródek, pow. białostocki) kieru
jący volkswagenem transporte
rem z przyczepą, z nie W}jaśnio
nych dotychczas przyczyn, zje
chał na lewą stronę jezdni i zde
rzył się czołowo z jadącym z 
przeciwka tirem. Smierć na 
miejscu ponieśli sprawca wypad
ku i jego dwóch pasażerów. 

• W pobliżu Horodnianki 
(gm. Wasilków, pow. białostocki) 
kierowca hondy, wyprzedzaJąc 

ciężarówkę daf, zderzył się czo
łowo z jadącym z przeciwka op
lem. Rannych 5 osÓb z licznyffii 
złamaniami przewieziono do 
szpitala. 

FłO~II<~ 
c)LIC:::"V".J .~ ~ 

Niebezpieczny "trójkąt" 

Podkomisarz Sławomir Dąbrowski, dzielnicowy I rewiru, 11 re
jonu w Łomży: ~ Moja d7;ielnica to znany i słynny łomżyński Trój
kąt Bermudzki, a dokładniej ulice Sikorskiego, Polowa, 3 Maja, 
Wojska Polskiego, aleja Legionów, a także rejon domów jednoro
dzinnych przy ulicach Makowej, Chabrowej. Mieszka tu około czte
rech tysięcy ludzi. Z większością nie ma żadnych kłopotów. Ale 
słynne są szczególnie ulice Polowa i 3 Maja. Znajdują się tu stare 
kamienice i stare mieszkania komunalne, które zajmują starzy, bie
dni i chorzy ludzie. Ich naj dotkliwszą chorobą jest alkoholizm. Al
kohol króluje w wielu izbach i podwórzach, nazywając _rzeczy po 
imieniu, tu właśnie jest najwięcej melin. Tu spotykam się z najbru
dniejszymi kolorami rzeczywistości, z okrutną szarzyzną życia. Tu 
właśnie często ludzi dopada śmierć w czasie upojenia do nieprzy
tomności. Ktoś umiera i wcale nie robi to żadnego wrażenia na 
współbiesiadnikach. W tym trójkącie zdarzają się ciężkie przestęp
stwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu, kradzieże z włamaniem i 
rozboje. W kwartale. prawie trzydzieści. Interwencje podobne są do 
siebie: pijackie awantury, bójki, kradzieże. 

W policji pracuję od siedmiu lat, w dzielnicy od pół roku. Pra
ca jest ciężka i niebezpieczna, choć do tej pory nie zdarzyło mi się, 
aby ktoś na mnie napadł lub mi groził. A odwiedzam mieszkania z 
różnych powodó\\,: interwencje albo w ramach wywiadów środowis
kowych, bo rodzina dotknięta jest przemocą i szuką się dla: niej 
różnej pomocy. Czasami zastanawiam się, dlaczego w tych domach 

. jest tak źle, Tam nikt nie pracuje, nie ma żadnego celu ani sensu. 
ŻY.ie jakąś straszną beznadzieją. 

Dziwi mnie też często lekkomyślność ludzi. Tyle się mówi o kra
dzieżach, nawet przysłowie dowodzi, że okazja czyni złodzieja, a 
właśnie ostatnio wszedłem do piętrowego prywatnego domu. Bez 
szczególnej uwagi, aby zachowywać się W}jątkowo cicho, obsz,ed
łem cały parter, udałem się na piętro i tam przed telewizorem spot
kałem domowników. Byli tak zajęci programem, że złodziej 'mógłby 
im w tym czasie wynieść nawet meble, nic by nie słyszeli. Spytałem, 
czy można być aż tak nieostrożnym? Nie odpowiedzieli. 

Kontakt z dzielnicowym: KMP w Łomży, ul. Prusa 10, tel. 216 
1282 i 997. 

• W Zubowie (gm. Bielsk 

Podlaski) kierujący polonezem 

potrącił idącą jezdnią 12-letnią , 

dziewczynkę, która doznała 

, ogóbtych obrażeń ciała. , 

PRZEKRĘTVBIZNES~ 
MENAZŁOMŻV 

Jerzy W., właściciel jednej z . 
największych hurtoWni spożyw
czych w Łomży, został tymcza
sowo aresztowany na dwa mie
siącę. 

Prokuratura Okręgowa w 
Łomży prowadzi śledztwo w 
sprawie. Jerzego W. od kilku. 
miesięCy. ,Postawione zarzuty 
dotyczą: nabycia towaru pocho
dzącego z przestępstwa warto
ści około 300 tys. złotych, wyłu
dzenia podatku VAT na kwotę 
22 tys. zł i posługiwania się fał
szywymi fakturami. 

- Zastosowanie środka za
pobiegawczego w postaci are,
sztu tymczasowego było korue- ' 
czne, bo sprawa ma charakter 
rozwojowy. Śledztwo trwa na
dal - powiedział prokurator 
Bogusław Dukacz z Prokuratu
ry Okręgowej w Łomży. 

NIELEGALNIE 
ZBROJNE 

Aż 81 sztuk broni palnej 
oraz 3000 sztuk amunicji w wo
jewództwie ujawnili poł~cjanci 
w 2001 roku. Nielegalne posia
danie broni stwierdzili w 63 
przypadkach, anielegalnego 
posiadania amunicji w 48. ' 

Wśród zakwestionowanej 
broni było 5 pistoletów i rewol
werów, 9 karabinów, 12 sztuk 
hrońi myśliwskiej, 5 sportowej, 
31 gazowej, 6 sygnałowej i ku
szy, 1 zamaskowana (np. w for
mie długopisu), 11 samodzia
łów i l przeróbka. Zarzuty nie
legalnego posiadania broni 
przedstawiono 75 osobom. 

W tym roku policja stwier
dziła już 50 przestępstw niele
galnego posiadania broni i 14 
przestępstw nielegalnego po
siadania amunicji. Zatrzyma
nych zostało 36 osób. 
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dokończenie ze str. 11 

Mitami" pokazała, że to jest możli
we. 

We wrześniu 2001 ks. rektor 
Karkosz odbył na własną prośbę 
ponowną rozmowę z Księdzem Ar
cybiskupem, prosząc go o ograni
czenie kontaktów z klerykami. 
Ksiądz Arcybiskup przystał na wa
runki rektora. ) 

W tym samym czasie postano
wiliśmy zwrócić się do delegacji 
polskich biskupów, udających się 

do Rzymu na zgromadzenie Syno
du Biskupó;w. Tematem Synodu 
była właśnie posługa biskupa: List 
ten nie był interwencją w sprawie 
Księdza Arcybiskupa Paetza, ale 
był zwróceniem uwagi na ten ro
dzaj problemu w Kościele. W je
dnym zdaniu informowaliśmy o 
tym, co nas skłoniło do prośby o 
zastanowienie się nad sprawą 
obrony Kościoła lokalnego przed 
szkodami wyrządzonymi mu przez 
j ego biskupa. List ten w podwój-

; nej kopercie, z dopis~iem "sprawa 
sumienia / do rąk własnych", 

otrzymało czterech delegatów 
Konwencji Episkopatu, Księża Ar
cybiskupi: Tadeusz Gocłowski, Jó
zef Michalik i Henryk Muszyński 
oraz Ksiądz Biskup Antoni Pacyfik 
Dydycz. Kopia listu została wysłana 

do Nuncjusza Apostolskiego w 
Warszawie. 

cezji rozpuszcza pomówienia na 
temat Księdza Arcybiskupa. Jego 
zasługi są powszechnie znane. Bis
kupi pomocniczy i dziekani ,wyra
żają swą pełną solidarność z po
mówionym. Wzywają do modlitwy 
za osoby, które ze złej woli lub 
wprowadzone w błąd rozpowsze
chniają takie wiadomości. 

Jeden z dziekanów zapy-tał: 

"Czy my musimy to podpisywać?" i 
usłyszał odpowiedź: "Tak!" z zape
wnieniem, że chodzi o obronę 

przed atakiem prasowym, a nie o 
rozstrzygnięcie zarzutów wobec 
Księdza Arcybiskupa. Wszyscy 
obecni podpisali, a hieobeCl1ych 
następnego dnia odwiedzili bisku
pi pomocniczy, zbierając i od nich 
podpisy. Podpisujących poinfor
mowano, że oświadczenie to bę
dzie czytane w najbliższą niedzielę 
we wszystkich kościołach. Jednak 
w sobotę decyzja o odczytaniu zo
stała odwołana. Tekst oświadcze
nia został natomiast tego samego 
dnia dostarczony do Rzymu. Je
stem przekonany, że właściwym ce
lem, dla którego oświadczenie po
wstało, było przeciwdziałanie in
formacjom, przekazanym przez 
"ważną osobę z Krakowa". , 

Chrystusa. Przeczytał też w trakcie 
tego kazania oświadczenie bisku
pów pomocniczych i dziekanów. 
W Seminarium wywołało to potęż
ne napięcie. Zachowani<;. księdza 
biskupa pozostawało w jawnej 
sprzeczności z tym, co wielu klery
ków przeżyło na własnej skórze. 

Wtedy "ważna osoba z Krako
wa" znów przekazała w Rzymie li
sty z opisem tych wszystkich fak
tów. Pisaliśmy, że nie rozumiemy 
działania naszych biskupów. Krót-

. ko potem Ojciec Święty podjął de
cyzję o wysianiu do Poznania 
swycn osobistych delegatów. Przy
jechali w końcu listopada. Głó

wnym delegatem był ks. infułat 

Antoni Stankiewicz, sędzia Roty 
Rzymskiej, a towarzyszył mu ks. 
prałat Ryszard Selejdak z Kongre
gacji Wychowania Katolickiego. 
Zjedli najpierw kolację u arcybis
kupa, ale odmówili .skorzystania z 
mieszkania u niego, udając się do 
Seminarium. Tam podczas Mszy 
św. przedstawili się jako osobiści 
delegaci Oj ca Świętego. Ogłosili, 
że . ktokolwiek chciałby przekazać 
Ojcu Świętemu informację lub 
świadectwo, jest proszony na roz
mowę, która będzie otoczona peł-

Swiadecłwo 

różnych instancji w Kościele, a 
także Kościoła widzianego jako 
wielka ins tytucja w społeczeństwie 
i państwie. Zdaję sobie sprawę, że 
nie ma tu łatwych recept i rozwią
zań. Jestem j ednak pewien, że 
właśnie n a naszych oczach skoń
czył się czas, kiedy można było 
udawać, że nie ma takiego proble
mu. Ten problem ' sięga bardzo 
głęboko. Sięga podstaw naszego 
myślenia o życiu wspólnym i 
wspólnym dobru. Można wpraw
dzie powiedzieć , że ludzi~ i insty
tucje Kościoła nie są ani lepsi, ani 
gorsi niż całość społeczeństwa. 

Zgoda. Ale my przecież nie zosta
liśmy zwołani jako Kościół Jezusa 
Chrystusa, żeby być prostą repre
zentacją tego społeczeństwa, ale 
po to, żeby być zaczynem jego 
przemiany, odnowy i zbawienia. 
Ta cywilizacja upadnie, jeśli jako 
Kościół nie spełnimy tej roli. Je-

Można powiedzieć, że księża nie są lepsi ani gorsi od społeczeństwa. Ale my nie zostaliśmy nimi, żeby być 
prostą reprezentacją społeczeństwa, ale po to, aby być zaczynem jego przemiany, odnowy, zbawienia 

- W j aki sposób ten list zo
stał wykorzystany? 

- Trudno mi powiedzieć. Od 
Księdza Arcybiskupa Michalika 
dostałem kartkę z zapewnieniem, 
że powierza tę -sprawę Panu Bogu 
w modlitwie. Natomiast Nuncjusz 
Apostolski kopię tego listu prze
słał do Księdza Ar\=ybi&kupa Paet
za. Arcybiskup wezwał sygnatariu\. 
szy listu, by potwierdzili autenty
czność swoich podpisów pod tym 
listem. Niedługo potem poznań
scy biskupi pomocniczy napisali 
do tych samych adresów list dys
kredytujący nasze działania. 

Czy musimy 
to podpisywać? 

- Gazety pisały o "ważnej 
osobie z Krakowa", która zawiado
miła Ojca Świętego. Dla znawców 
procedur kościelnych wydaje się 

to dość nieprawdopodobne. Oj
ciec Święty jest przecież regular
nie informowany o wszystkich 
ważnych prqblemach przez swo
ich współpracowników. 

- "Ważna osoba z Krakowa" 
informowała Ojca Świętego dwu
krotnie: w październiku i listopa
dzie 2001. 

Tak się złożyło, że w paździer
niku był we Włoszech również 

Ksiądz Arcybiskup Paetz. W dwa 
dni po j ego powrocie z Rzymu zo
stało nagle zwołane nadzwyczajne 
zebranie księży dziekanów, na kt.ó
rym zwrócił się on do nich o bra
terską pomoc: "wobec ataku naje
go osobę i Kościół", dając do zro
zumienia, że chodzi o teksty z 
"Faktów i Mitów" sprzed dwóch 
miesięcy. Zostawił zebranych z bis
kupami pomocniczymi, a ci z ko
lei przedstawili dziekanom przy
gotowany wcześniej tekst oświad
czenia. Mówiło ono, że od pewne
go czasu pewna grupa osób w die-

W następnych dniach czte
rech dziekanów złożyło rezygnację 
z urzędu, uzasadniając to sprawą 
oświadczenia. Ich rezygnacje zo
stały prz)jęte. Kilku innych dzieka
nów napisało prośbę o w}jaśnienia 
w tej sprawie. O ile wiem, dotąd 
żadnych w}jaśnień nie otrzymali. 

W tych samych dniach rezyg
nację z wszystkich urzędów ko
ścielnych złożył i gruntownie uza
sadnił ks. prof. Romuald Niparko, 
wikariusz biskupi as. katechizacji. 
Był to dla wielu bardzo czytelny, w 
pewnym sensie przełomowy, znak 
odwagi sumienia. 

W połowie listopada ub. r. ]e
den z biskupów pomocniczych 
wezwał ks. Jacka Stępczaka, redak
tora naczelnego "Przewodnika Ka
tolickiego", poprzednio prefekta 
Seminarium. Był on jednym z tych 
księży, którzy podpisali wszystkie -
poprzednie listy, informujące o 
postępowaniu Arcybiskupa. Ksiądz 
Stępczak został poproszony o pub
likację oświadczenia w "Przewo
dniku Katolickim". Odmówił, wy
jaśniając, że jest to niezgodne z je
go sumieniem. Tego samego wie
czora został zwolniony ze stanowis
ka. Trzeba jednak w}jaśnić, że rok 
wcześniej ks. Stępczak złożył proś
bę o zgodę na poświęcen i e się 

pracy w neokatechumenacie. 
Ksiądz Arcybiskup wręczył mu za
tem tego samego wieczora decyz
ję, pozwalającą pracować w neo
katechumnacie, ale poza terenem 
Archidiece7:ii Poznańskiej. Z woli 
wspólnoty neokatechumenalnej 
ks. Stępczak obecnie znajduje się 
w Zambii. 

Tego samego wieczora, 15 li
stopada 200], inny biskup pomoc
niczy przybył do Seminarium, 
gdzie w czasie Mszy św. wygłosił ka
zanie o stosunku kleryka do swego 
biskupa, jako uobecniąjącego 

ną dyskrecją. Od piątku, 30 listo
pada do poniedziałku, 3 grudnia 
2001 delegaci prowadzili intensy
wne rozmowy, a każdej z nich to
warzyszył dokładny i zaprzysiężony 
protokół. ,Rozmawiali nie tylko z 
klerykami, ale także z -wieloma 
kapłanami i świeckimi. Przed wy
jazdem chcieli spotkać się z Księ
dzem Ar~ybiskupem, ale on od
mówił. OC! tego momentu można 
było oczekiwać decyzji papieskiej. 
Była oczekiwana z wielką niecier- . 
pliwością i trudno się temu dziwić. 

To nie media, 
to Arcybiskup 

- J ak Ksiądz ocenia publika
cje prasy na ten temat? 

- Wypowiedzi poważnych ga
zet i tygodników w większości za
chowały umiar. Nie wydają też ,wy
roku, ale przeciwnie, oczekują go 
od kompetentnych instancji. J as
ne, że każdy publicznie obwiniony 
ma prawo do obrony i do , przed
stawienia prawdy tak, jak ją sam 
widzi. Jednakże osoba publiczna 
nie może się dziwi ć, że o jej działa

niach mówi się publicznie. Musi 
też wiedzieć, że oceniane są właś
nie publiczne skutki jej działań, a 
nie jej osobiste zamiary. Nawet 
największe zasługi nie chronią 

przed ujawnieniem skutków złych 
zachowań . 

Konieczne 
;,N on Possumus" 
- ' Arcybiskup Tadeusz Goc

łowski powiedział w jednym z wy- ' 
wiadów, że sprawa ta, niezałeżnie 
od bólu, jaki sprawia, może być 
szansą dla Kościoła. W jakiej niie
rze i pod jakimi warunkami? 

- Należy się zastanoWić, jakie 
pytanie sprawa ta stawia przed Ko
ściołem w Polsce. Jest to m.in. py
tanie o sposób rozumienia roli 

, steśmy też odpowiedzialni za zba
wienie każdego człowieka, czy jest 
on najmniejszy, czy największy. Tej 
prawdzie zapewne żaden przedsta
wiciel kośdelnych instytucji nie 
zaprzeczy. Tylko dlaczego tak łat
wo jest o niej zapomnieć w co
dziennym działaniu? 

Właśnie z takiej perspektywy 
trzeba postawić mocne pytania o 
to, co naprawdę decyduje o życiu i 
działaniu Kościoła jako instytucji. 
Jest taki nieco złośliwy, ale trafny 
kalambur mówiący o egoistycznie
-ostrożnym stylu działania kościel
nych urzędników. Pierwsze: nie 
myśl! Drugie: jeśli myślisz, nie 
mów! Trzecie: jeśli mówisz, 
niepisz! Czwarte: jeśli piszesz, nie 
podpisuj! Piąte : jeśli podpisujesz, 
nie dziw się ... 

- Ten sposób działania dob
rze charakteryzuje całą klasę urzę
dników, nie tylko w Kościele. 

- Zgoda. Ale czy Kościół mo
że tolerować takie mechanizmy? 
Instytucje Kościoła nie powinny 
działać jak instytucje świeckie, ko
piując, także ich wewnętrzne pato
logie. Co więcej , należy się wy
strzegać nawet pozorów takiego 
podobieństwa. Każdy z nas został 
powołany do Kościoła po imieniu 
i w s'\V0im własnym imieniu stanie 
przed Bogiem. Więcej: kiedy dzia
łamy w Kościele i w imię Kościoła, 
już teraz w tym działaniu przed 
Bogiem i przez Niego samego je
steśmy osądzani. Czy wolno bar
dziej się bać i bardziej słuchać lu
dzi niż Boga? 

Przez cały rok 2001, w którym 
toczyła się ta trudna sprawa, 
przyglądaliśmy się postawie Pry
masa Tysiąclecia , także jego niez
łomnemu "non possumus", kiedy 
okazało się ono konieczne. Takiej 
postawy musimy oczekiwać od sie
bie nawzajem. 

("Tygodnik Powszechny") 

~~ KONTAJOV 



PROWOKACJE 

My, Tatarzy ••• 

Wojna na Bliskim Wschodzie 
trwa. Światowa opinia" publiczna 
jest podzielona w ocenie, która 
ze stron konfliktu ma rację. 

My, prawdziwi Polacy-katolicy, 
możemy na szczęście przyglądać 
się tym krwawym zmaganiom 
obojętnie. 

Oba wojlyące z sobą narody są 
nam ideowo obce, a nawet wro
gie! 

Z jednej strony Żydzi, z samej 
swej natury obrzydliwi, którzy od 
wieków są przyezyną wszystkich 
naszych nieszczęść. Nawet w cza
sie II wojny światowej, gdy ramię 
w ramię z bratnimi Niemcami 
próbowaliśmy ich pr~blem roz
wiązać i w Jedwabnem, i w Wąso
szu, i w Radziłowie, nie udało się 
wyplenić odradzającego się jak 
głowa hydry, żydostwa. Także te
~az, w III Rzeczpospolitej, pomi
mo wysiłków zdrowych sil patrio
tycznych; skupionych pod buła-' 

wą księdza Jankowskiego, izraeli~ 
ci prześladują nas nadal, obsa
dzając podstępnie wszystkie naj
ważniejsze stanowiska w pań

stwie. 

Polskie 

Z drugiej strony Palestyńczycy, 
jak wszyscy Arabowie, dzikusy, 
nie dające się nawrócić na jedy
nie słuszną wiarę. Do tego terro
ryści, zwolennicy {\lkaidy, z któ
rymi nasze dzielne wojska toczą 
teraz śmiertelny bój w Mganista
nie. 

Tak więc odpowiedź na to, ko
go Polacy chcieliby widzieć jako 
zwycięz,cę w wojnie na Bliskim \ 

. Wschodzie, najlepiej ilustruje 
stara anegdota: Do Radia Erewań 
przychodzi pytanie: "Co jest sil
niejszt; - wódka czy bomba ato
mowa?" Radio Erewań przez dwa 
tygodnie milczy. Potem odpowia
da: "Drogi słuchaczu, my nie wie
my, ale zapytajcie jeszcze Tatar
skie Radio". 

Do Tatarskiego Radia przy
chodzi pytanie: "Co jest silniej
sze - wódka czy atomowa bom
ba?" Tatarskie Radio natych
miast odpowiada: "A nam, Tata
rom, wsio ryba!" 

WIESŁAW 

WENDERLICH 

-:r::~:::'~SA Kredyty samochodowe i hipoteczne 
I 

Kredyty samochodowe w CHF, EUR, PLN, USD 
- na samochody nowe .i używane 
- uprostczona procedura Q 
- nominalne oprocentowanie od 5,9% ~ 
- okres kredytowania od 6 mocy do Sial . 
-na 100% wartości pojazdu, bez poręczycieli 
-atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe 
- możliwość promocyjnego zakupujauta 
-jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9002 
10000 zł od 145 zł ' 

Kredyty hipoteczne w CHF, EUR, PLN, USD 
z możliwością przewalutpwania 

- na zakup, budowę bądź remont domu, mieszkania 
lub lokalu użytkowego oraz splatę kredytu 
mieszkaniowego w innym banku I: 
- nominalne oprocentowanie od 5,65% c 

- do 100% wartości inwestycji, bez poręczycieli 
• czas spłaty do 30 lal 
- możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez prowi . 

50 000 zł od 300 zł _ 
np. kwota kredytu miesięczna rata np. kwota kredytu . miesięczna rata 

18-400 Łomża, Al. Legionów 44 (Centrum Handlowe 4+) 
Tel.: 21-66-961 21-81-658 Internet: www. tł. J Infolinia: 0-800-266-166 

lak. 2192 

"SH I BAS" Sp. Z 0.0. 

W Łomży 

zatrudni: 
- mal?rzy -lakierników (3-letni staż pracy), 
- pracowników działu technicżnego (znajomość programu 

Auto-Cad oraz procesu obróbki metali, 3-letni staż pracy, 
dyspozycyjność) . 

lak.2353 

18-400 Łomża 
ul. Piłsudskiego 88, pok. 35 
(biurowiec PPKS) 

~ELMAX 
tcIJfax (0-86) 473-77-60, td. kom. 0-600293-180 

SZWEDZKIE BlACHY na dachy ł elewaqe 
firm: Gasell, Scanberg oraz Qmac 

SYSTEMY R.YNNOWE . 
firm: Plastlllo, Profil 

Uwaga!! Wielka promocja!! 
Blachodachówka od 19,50 zł brutto/m2 

Blacha trapezowa od 13,40 zł brutto /m2 

sprzedaż & montaż 
rak. 2404 

Tekst Leszka Sokołowskiego, który 
wygr~ XIX Ogólnopolski Turniej Łgarzy 

Bogatynia 2002 

Wieś Sielanki 
12 lipca 2004 roku 

. . 
6 . .0.0 - Sklepowa kończy doić krowy i otwiera sklep. 

6.01- Pod sklep zaj eżdża traktorem Zbyniek. Kupuje dwa wina i kra
kersy dla dzieci. 

6.07 - Sklepowa odświeża towar. Datowńik rozgrzany do czerwono
ści. 

7.09 - Pod isklepem parkuje konny zaprzęg gajowego. Gajowy śpi n a ' 

koźle. Całą noc stemplował chłopom drzewa z dworskiego la

su do wycinki. Koń gajowego się nudzi. 

8.00 - Sklepowa podejmuje listonosza. 

8.55 - Listonosz wychodzi bez czapki i torby. Wdrapuje się na wóz ga
jowego i zasypia. 

9.15 - Budzi się gajowy. Wypija w sklepie na miejscu dwa wina. To sta

ry przedwojenny gąjowy. 

9.37 -:- Gajowy odjeżdża z nieprzytomnym listonoszem w stronę lasu. 

Koń się cieszy. To dobra przedwojenna szkapa. 

10 . .00 --.:. Sklepowa zjada trzy konserwy rybne w ole;ju. 

. 10.27 - Przez wieś biegnie student od spisu ludności i inwentarza. 

Goni go sołtys, stary Zaręba i ruda Ziutk~. Student w pełnym 
biegu prosi sklepową o azyl. Sklepowa odmawia. Student pę

dzi 70 km/ h, gubiąc po wsi formularze. Dopada w końcu lasu 

i tam kryje się w zaroślach . 

11.35 - Wraca z lasu listonosz. Ma podbite oko i poszarpany mundur. 

Musial napotkać partyzantów Teppera. Sklepowa podejmuje 
go na zapleczu. 

12.00 - Sklepowa otwiera przed listonoszem serce, Helkę wina i 
kredyt. 

12.01 - Listonosz stawia wszystkim piwo i oglasz~ zaręczyny. 
12.02 - Sklepowa zrywa zaręczyny i cofa kredyt. Listonosz traci płyn

ność finansową. 

!3.07 - Do wsi wraca gąjowy. Leśni wygonili go z lasu. Konia pomalo 

wali mu na niebiesko, co by współgrał z jego fioletowym 

nosem. K0I1 się nie przejmuje. 

14.15 - Sołtys stawia wszystkim piwo i też t<:a<;i płynność finansową. 

15 . .00 - Do wsi zajeżdża dzielnicowy. Ma nowiuśkiego górala z sześć

, dziesięcioma przerzutkami i klaksonem. Z oczu ź le mu patrzy. 

Ruda Ziutka chowa się w stogu siana. 

15.20 - Dzielnicowy pokazL~e chlopom. Wszyscy szukąją Zimy. 

15.46 - W ogólnym zamieszaniu ginie góral dzielnicowego. 

16.19 - Ziuta przedzie ra s ię do lasu i wstęp~je do partyzantki. 

18.00 - Sklepowa zamyka sklep i otwiera nocny market. 

19.17 - Dzielnicowy pijany jak bela pokazuje babom. Baby szukąją 

Ziuty. 

22.37 - Wszyscy tracą plynność finansową łącznie ze sklepową. 

5.00 - Piękny poranek. Gęste zarośla. Tepper pokazuje Ziucie. Ziuta 

pokazuje 'Iepperowi. Teraz Teppe r ma dowody. 

7.00 - Student wraca góralem dzielnicowego do domu. 

P.S. Dwa tygodnie później leśnych dziesiątkuje tąjemniczy wirus. 
Oddzial przestaje istnieć . 

LESZEK SOKOŁOWSKI 
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Na starcie biegu na 1500 
metrów uczennice szkół ponad

gimnazjalnych. Wśród nich fa

worytka Ewelina Iskra z klasy 
I 

trzeciej Technikum Technolo- . 
gii Żywienia w Łomży, także za

wodniczka ŁKS. 

- E-we-li-na! E-we-li-na! -

dopingują koleżanki. 

Ewelina nie zawodzi: złoty 

medal! Nic dziwnego: to wieio

krotna zwyciężczyni cykli

cznych Czwartków Lekkoatlety

cznych w czasach szkoły pod

stawowej oraz mistrzyni makro

regionu z 1999 roku, gdzie w 

biegu na 600 metrów ustanowi

ła nowy rekord, ustanowiony ... 
17 lat temu! . 

- Sport to moja wielka ży

ciowaprzygoda - mówi. -

Chciałabym studiować na aka

demii wychowania fizycznego, 

a potem zostać trenerką biega

czek taką, jak mój trener Jerzy 
Witkowski. We wszystkich, star

tach i planach wspierają ' mnie 

rod zice i siostra bliźniaczka Mi

lena. Oni także m.yą udz,iał w 
moich sukcesach . 

Za chwilę start do ostatniej 

konkurencji: 2000 metrów pa

nów ze szkół ponadgimnazjal
nych. Ostatnie uwagi trenerów, 

kolegów i koleżanek. Poszli! 

W kwietniowy ziąb 350 za

wodniczek i zawodników ze 

szkół podstawowych, gimnaz

jów i szkół ponadgirimazjal

nych wyruszyło na trasybiego
we w Marianowie (gm. Piątni

ca, pow. łomżyński). Rywalizo

wali w IV Memoriale Jana Ste
ca (1938 - 1998), znakomitego 

nauczyciela, wychowawcy i tre.: 

nera lekkiej atletyki, który w 

szkołach- gminy przepracował 

35 lat. Wielu jego podopie

cznych zdobywało medale tak
że w rozgrywkach ogólnopol
skich. Zawsze skromny, nie lu

biący rozgłosu wokół siebie, był 

człowiekiem bardzo szanoWa-, 
nym przez pokolenia swych wy-
chowanków. Sport i praca tre

nerska stały się sensem jego ży-

, .' I 

~KONTAm 

IV MEMORIAŁ JANA STECA 

Sportow,e pamiętanie 

WYNIKI IV MEMORIAŁU JANA STECA 
Szkoły podstawowe: bieg na 800 metr6w dziewcząt - l. Pawi

na Korzeniecka (lO Łomża) , 2. Wioletta Czorapińska (7 Łomża), 3. 
Joanna Ostrowska (Wizna) ; bieg na 1000 metr6w chłopc6w - l . 
Michał Bruliński (Śniadowo), 2. Mariusz Wiszowaty (Piątnica) , 3. 
Radosław Ksepka (10 Łomża). 

Gimpazja: bieg na 1000 metr6w dziewcząt - 1. Justyna Dąbrow
ska (Jedwabne) , 2. Ewa Jastrzębska (Śniadowo), 3. Barbara Sikorska 
(Stawiski) ; bieg na l500metr6w .chłopc6w - 1. Rafał Pogroszewski ' 
(Śniadowo), 2. Marek Woliński (Wizna) , 3. Jacek Baranowski (Piątni-
ca) . ( 

Szkoły ponadgimnazjalne: bieg na l50Ó metr6w diiew~ząt - 1. 
Ewelina Iskra (ITŻ Łomża, ŁKS), 2. Dominika Just (II LO Łomża), 
3. Justyna Kijek (ZSWet. Łomża) ; bieg IJ,a 2000 metr6w chłopc6w -
1. Przemysław Dąbkowski (II LO Łomża), 2. Piotr Święcki (ZS
MechiO Łomża), 3. Bartosz Ciuchnicki (ZSWet. Łomża). 

Dru~owo:szkoły podstawowe - l.SP 7 Lomża, 2. SP 10 Łom
ża, 3. SP Stawiski; gimnazja - 1. Śniadowo, 2. Jedwabne, 3. Stawiski; 
szkoły ponadgimnazjalne - LII LO Łomża, 2. ZSŚiZ Marianowo, 3. 
ZSWet. Łomża 

cia, które nagle przerwała cięż

ka choroba. 
- Memoriał mojego męża, 

dzisiaj już cykliczny, to dla 
mnie i moich dzieci wielka sa

tysfakcja, że to, czemu poświę

ciłswoje życie, wciąż jest doce

niane i staje się wzo~em dla tre

nerów i młodzieży - mówi 

Krystyna Stec. - Memoriał 

jest potwierdzeniem starej 

prawdy: człowiek, którego nie 

ma, jednak ryje, bo ludzie o 

nim pamiętają. Mojej radości 

towarzyszy też, wielkie wzrusze
nie, że w spor towej rod zinie 

nasza rodzina ma swoje miej

sce. 
Edward Łada, wój t gminy 

Piątnica, znany entuzjasta wy

chowania młodzieży przez 
, sport, przewodniczy Komiteto

., wi OrganizaC)jnemu Memoria-
łu. / 

- - Czcząc w ten sposób pa

mięć Jana Steca, mamy także 

nadzieję, że doczekamy się ko

lejnych jego następców i zawo

dników, którzy będą zdobywać 

laury tak, jak zdobywali jego 

podopieczńi - mówi. - I za
pewniam: dopóki będzie istnia

łagmina Piątnica, będzie odby

wać si~ Memoriał Jana Steca. 
- W tej imprezie nie cho

dzi o wyniki, lecz o uczczenie 

pamięci naszego wspaniałego 

kolegi i prz}jaciela - uzupeł

nia Tadeusz Susoł, znany tre

ner lekkoatletów. ~ Chodzi 0.,

wskazanie młodym ludziom pe

wnego stylu życia. Myślę, że ta 
idea będzie znajdowała coraz 

więcej zwglenników. 



MEDYCYNA 
PRYWATNY GABINET USG, Al. Pił
sudskiego 6, Łomża, czynny: 14.00-
-18.00. Specjaliści radiolodzy: lek. 

. med. Grażyna Nierodzińska, wtorek, 
środa, teJ. 0-604437-386; Dr n. med. 
Wiesław Wenderlich, poniedzialek, 
czwartek, piątek, teJ. 0-60443-60-76 

fak.2158-0 
ZDJĘCIA RTG ZĘBÓW i ZATOK, 
PANTOMOGRAFIA, Al. Piłsudskiego 

. 6, Łomża, godz. 13.00-17.00 
fak.2158-0 

USG SPECJALISTA RADIOLOG Ry- I 

szard Wagner, Łomża, Aleja Legionów 
94. Tarczyca, brzuch, prostata, piersi, 
narządy rodne, biopsja, (086)218-88-
-98, 0-602-584-466. RTG ZĘBÓW. 

2127-0 
SPECJALISTA CHORÓB NEREK -
dzieci, lek. G. Nawara, Kazańska '2, 
środa ,godz. 16.00, (085)6617-682; 
0-603-381-132 

1721-0 
ALKOHOL, NARK01YKI, leki. Pry
watny Ośrodek Detoksykacjjno-Tera
peutyczny. Lek. med. W. Glinka, uJ. 
Poznańska 30a, 07-409 Ostrolęka, teJ. 
(029) 760-68-80, 0-502-545452, 
www.detox.ostroleka.com.pl 

2191-0 
ALERGOLOG - PEDIATRA Teresa 
Piotrowska, Kazańska 2, (085) 6530-
-185; 692492-255. 

kOMIS SAMOCHODOWY 
Łomża, ul. Sikorskiego 166 (przy Tartaku) 

tel.lfax (0-86) 216-52-99, 
tel. kOIl). 0-504 607-823 ' 

FIAT Cinquecento 700 (1995) 6600,-
FORD MONDEO 2.0 + gaz (1995) 18400,-
HONDA Civt 1.5i (1990) 9400,-
ŁADA 210721.3 (1988) 1400,-
MERCEDES 124 250 diesel (1993) 36400,-
MITSUBISHI Starlan 2.0T (1984) 5900,-
OPEL VECTRA 1.8 + gaz (1992) 13700,-
POLONEZ CARO 1.6 + gaz (1995) 6900,-
POLONEZ CARO 1.6 + gaz (2000) 14700,-
RENAULTTraffic 2.5 diesel (1993) 12700,-
SEATCordoba 1.61 (1996) 18700,-
TOYOTA COROLLA 1.3 (1991) 9900,-
TOYOTA CAMRY 2.0 diesel (1989) 10300,-
VWGolfVR6 (1993) 18900,-
VW Golf 1.6 + gaz (1991) 13400,-
VW Golf 1.8 (1988) 7400,-
VW Jelta 1.81 (1987) 7300,-
VW GARBUS 1.3 . (1969) 4900,-

SKUP ZA GOTÓWKĘ, ZAMIANA [.219 

wą niemiecką!.--.. tanio!, 0-602-736-745 
2255 

CARDOBA SE 1.4 (1997), I-szy właści
ciel, teJ. (086)2160-907, 0-504170-521 

2285 
FIAT 126 ELX (1997), 219-8405 po 
15.00 

2288 
PASSAT KOMBI 2.0 (1994) 22000z1 
- sprzedam, 0-504139-311 

2294 
PILNIE FIAT 126p (1998), I-szy wła
ściciel, bezwypadkowy, teJ. 216-56-62 

2299 
POLONEZ ATU Plus (XII.2000r), 
(086)2160-624 

f-1620-0 ~ 2305 
MASAŻ LECZNICZY, wysz~zupląjący, SPRZEDAM TICO (1997), teJ. 218-23-
drenaż limfatyczny, (086)218-90-63, ,-04 
0-607-03-52-61 2307 

. 2347-0. FORD ESCORT 1.6 (1996) przebieg 
MASAŻ LECZNICZY · Jeslonowskl, . 62000, pierwszy właściciel, tel. 0-503-
4731-605,0-602-811-217 ' ) -175-962 

2348-0 . 2308 

PRYWATNY GABINET ENDOKRY
NOLOGICZNY Barbara Olszewska ~ 
specjalista chorób wewnętrznych -
endokrynolog, Łomża, Senatorska 48. 
Leczenie otyłoścl- dieta i leczenie far
makologiczne, choroby tarczycy. 
Wtorki od 16.00 - rejestracja telefo
niczna 216-2459 

2423-0 

MOTORYZACJA 
AUTO,SZVBY - najl'lniej, Łomża, 
Kraska 78, (086) 2184123; 0604-491-
-522. 

f-221-o 
OMEGA COMBI 2.3D (1988), 0-604 
-876-166 

2183-0 
TRACK 1.9 D, 219-11-58. 

f-2181-oo 
TANIO FIAT 126p (1996), (086)2176-
-119, 0-604803-236 

2259 
SPRZEDAM FIAT CC-900 (1996r), 
stan bardzo dobry, 10500zł, tel. 2188-
-139,0-602-312-045 

2248 
SPRZEDAM PRZYCZEPĘ Gampingo-

SPRZEDAM CINQUECENTO (1994), 
tel. 216-28-89 

2313 
CINQUECENTO 700 (1993), niebies
ki, 2160-258 

2320 
SPRZEDAM PEUGEOT 309 lAi 
.(1991), tel. 219-89-61 lub 0-604-4487-
-57 

SPRzi'DAM ' . MOTOCYKL 
GSX400,2184-46-97 

2325 
SÓzuki 

2329 
SPRZEDAM ŻUKA (1989), izoterma + 
gaz, 0-692-23-51-33 

2331 
TICO (1997),2190-989 

2332 
SPRZEDAM FORD ESCORD 1.8D 
(1992r),0-502-432-781 

2339 
OPONY UżYWANE - tanio, 0-504 
-582-961 

2350 
125p (1991) - tanio, 212-60-34 

2351 
OPEL ASTRA II kombi, 271-87-58 po 
16.00 

I 2352 
FIAT SIENA 1.4 (1997), (086)2198-
-168 ~ 2355 

Wyrazy głębokiego współczucia 

Pani WANDZIE KOBOSKO 
z powodu śmierci 

OJCA 
składają 

współpracownicy Bursy nr 3 w Lomży 

Z głębokim żalem pożegnaliśmy 

Śp. MARIANNĘ ANDRUSZKIEWICZ 
Panu 

JANOWI ANDRUSZKIEWICZOWI 
oraz Jego RODZINIE , 

serdeczne wyrazy współczucia ) 
składają sąsiedzi z Żeromskiego 10 

Vivaro 
I mjejsce 

W konkursie 
Samochód 

! Dostawczy 
Roku 2002 

Opel Viva.ro. 
Z.apracował 

na sukces. 

Ozien.nikarze z20 krajów, , 

specjalizujący Si~ \IV tema
tycesamochod6w dostaw

czych, uznali Opla Vivaro za 

"Samoch6d Dostawczy 

Roku2D.02" .i przyznali mu 

w tym prestiżowym .kon
kursie I miejsce. 

OPEL B 
WWW.OPEL.COM.PL 

[-2179 

JELCZ, PRZYCZEPA, Łomża, 0-502- STYROPIAN II gat. bardzo tanio, 
-565-084 0-609-297-111 

2357-0 
MONTAŻ SAMOCHODOWYCH in
sll\lacji gazowych. Filia siedlecka -
Łomża, ul. Rybaki 57, tel. 473-02-72, 
0-502-Ęi65-084 

2357-0 
ŁAoA 2105, ~187-946 I 

2359 
OPEL KADEIT GSI (1990), tel. 2180-
-644. 

PEUGEOT 106 (1995)~ 
(086)2187-825,0-605-886476 

2361 
teL 

2365 
RENAULT - CLIO (1994), 0-602-
-731-546 

2368 
SPRZEDAM . POLONEZ CARO 
(1995), atrakcjjny wygląd, tel. 219-14 
)8 

2371 
SPRZEDAM MERCEDES 124 (1988 
rok), tel. 2160-494 

2373 
SPRZEDAM PEUEGOT Partner 
(1997), (086)473-62-50 

23.74 
SPRZEDAM VW T4 (1994), poj. 2.4, 
0-608-778-708, 0-608-611-628 

2385 
PRZVCZEPKI SAMOCHODOWE na 
zamówienie, 0-502-58-90-18, 0-50439-
-79-84, wieczorem 2190-409 

2386 
TANIO POLONEZ (1990), blachy po 
remoncie, tel. 0-501-707-920 

2407 
OPEL ASTRA kombi 2.0-16V (XI-
1.1993), bogate wyposażenie, gaz, 
0-602-524615 

2410 
OPONY: KRAZ 1200x20, 1200xI8, -
0-602-26-90-30 

2410 
ESCORT 1.6/6V (1993), 0-605-663-
-975 . 

2411 
ŁADA 2107 (1990) 5-bieg., hak, prze
bieg 64 tys., 0-501-535-68ą, 

'- 2413 
CC 704 (1998),8300 PLN, 218-69-57 

, 2419 --
" SPRZEDAM 

KURKI SZEŚCIOTYGODNIOWE w 
\ ciąg/ej sprzedaży, Ratowo Piotrowo 9, 

2176-296. 
fak.I725-0 

WYPRZEDAŻ: - panele boazeryjne, 
- panele podłogowe. Bardzo niskie 
ceny. Rudka Skroda k/Nowogrodu, 
tel. (086)47-40-612 

1062-00 

1252-0 

HURTOwNIA "GLAZURA KRÓLEW- . 
SKA" - fachowe doradztwo, dowóz 
gratis! . Sprzedaż ratalna, Duży wybór 
tanich płytek, przjjmujemy zamówie
nia indywidualne. Łomża, Al. Legio
nów 52 (dworzec PKS), 218-05-86. U 
nas można się targować! 

f-1680-0 
"INSTAL-BUD" poleca: piece węglowe 
i na mial. promocja na kotły olejowe, 
gazowe i opalane drewnem. Montaż 
gratis. Łomża, Legionów 120, 218-34 
-77 

. 1874-qo 
CZARNOZIEM, tel. 0-50~S:05-97 

1976-0 
SPRZEDAM SPRZĘT MUZYCZNY -
tanio, (086)217-61-86 

1980-00 

DREWNO OPAŁOWE z NADLEŚNI
CTWA - brzoza, dąb, olszyna. Dosta
wa do klienta, 216-00-10, 0-608-412-
-919 . 

2102-0 

DZIAŁKA nad Pisą 71 ary, z możliwo
ścią podziału, 10 zł/mkw, (086)216- . 
-21-66 . 

2133-00 
SPRZEDAM T-25, 2196-343 

2246 
SPRZEDAM BELE, 217-90-35 

2247 
ZBIORNIKI DO MLEKA, Kolno, 278-
-32-52 

2252 
DZIAŁKł~ BUDOWLANĄ, 216-78-92 

2253 

NOWO OTWARTA HURTOWNIA 
OPAKOWAŃ ART. BIUROWYCH 

"MAGRA" 
zaprasza 

OFERUJEMY W CENACH 
PROMOCY JNYCH 

• papier komputerowy 
• papier ksero 
• zeszyty 
• długopisy ' 
• reklamówki 
• segregatory 
• naczynia jednorazowe 
• papier pakowy , 
• taśmy klejące 
• folie 

Łomża, ul. Sikorskiego 126, 
tel. (086) 216-06-00 Fak.2388 

I 



II 

DZIAŁKI NAD MORZEM, 0-692-49-
-83-54, 2180-897 

2257 
SPRZEDA!M TANIO ziem ię 81a, Stara 
Łomża pisz, 216-70-97 od 18.00 

2264 
LUSTRZANKĘ AUTOFOCUS Minol
ta Dynax 404si z obiektywem 35-80 -
1100zł, (086)219-90-14, 0-601~064-106 

J 2266 
SPRZEDAM KOZY z małymi, tel. 
(086)270-11-46 . 

2267 
AGREGAT UPRAWOWY niemiecki 
Uak nowy), szer. 4,0 rozkladany, cena 
4200zł, tel. (086)271-37-55, 271,63-33, 
kom. q-602-154-056 

2269-() 
WYPRZEDAż : - panele boazeqjne i· 
podłogowe. TANIO!, Rudka Skroda 
kiNowogrodu, (086)47-40-612 

2272-() 
ŚWIERKI SREBRNE i tuje, te l. 219-13-
-51 

2275-() 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ ogrodniczą w 
Zawadach, tel. 2189-174 

2276 
SPRZEDAM D~IAŁKĘ rekreaCjjną 
przy Fortach w Piątnlcy, 218-80-50 

, 2282 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ 3500m2 w Wiź
nie , 0602-506-535. 

f-2297-() 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ 3500m2 w Wiź
nie, 0-602-50-65-35 

2297-() 
OKAZJA! UŻYWANE skrzynki imiwer
salne - stal żebrowana fi 10, fi 12, 
(086)279-15-62 

2314 
SPRZEDAM KOMBAJN zbożowy MF
-86, tel. 279-11-93 

231 5 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ budowlaną 
llary, Kupiski Nowe, tel. 218-52-99 

2317 
JAŁÓWKI CIELICZKI, tel. 217-92-21 

2322 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ - Jednaczewo, 
0-600-750-411 

2333 
KOMPUTER VOBIS, 217-82-42 

2336 
DZIAŁKA UZBROJONA - Kupiski, 
473-17-68 

2337 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ budowlaną 
5300m2 Siemień koło Łomży, tel. 
0-602-70-35-88 

2412 
DRZWI POKOJOWE z naturalnej 
okleiny - tanio - 8 sztuk, bramy me
talowe 2 sztuki + furtka - tanio, 473-
-17-15 

2996 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ budowlaną w 
J ednaczewie 3135m2 x 11m2, tel. 
0-602-657-228 

2367 
SPRZEDAż METALI kolorowych z do
stawą do klienta. Blachy i profile z alu

. minium miedzi, mosiądzu i stali kwa
soodpornych, Łomża, Wojska Polski e
go 46 

2368 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ bud. 30 ary 
Kupiski Stare, ul. Armii Krajowej 15, 
tel. 0-600-600-649 

2370 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLA
NĄ. tel. 217-91-43 

2372 
, SPRZEDAlVI ZIEMIĘ o pow. O,60ha na 

działki we wsi Pęza. Kontakt tel. 
(086)219-28-05 . 

2390 
DZIAŁKA BUDOWLANA ul. Poznań
ska, 473-70-23 

2$84 
MEBLE SKLEPOWE, 2163-174 

2387 
SPRZEDAM ZAPLECZE budowy, 
0-608-29-25-75 

2389 
SPRZEDAM PLAC budowlany, 216-37-
-37 

2390-0 
ŁÓŻECZKO z przewUakiem, space
rówkę, wózek, (086)216-91-11 

2397 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ, Spokojna 198, 
2185-684 

2403-0 
PILNIE SPRZEDAM garaż przy Rycer
skiej, tel. 218-69-1 7 

2405 
SPRZEDAM NOTEBOOKA Campaqe 
Presario 1200 CPU 766 HDD 13G . 
128RAM TFT 13,%0 CPU 766 HDD 
13G 128RAM TFT 13,3 4000zł, tel. 
(086) 216-56-50 

. 2406 
MIESZKANIE (90mkw) z działką, Dłu
ga,216-58-47 

2420 
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ oraz orną 
kiŁomży, 219-24-01, kom. 0-602~82-
-73-72 

2425 
GRY na PS2, DVD-650zł, 216-01-52 

2424 
KOMBAJNY, PRZYCZEPY, beczkowo
zy, rolujące, te!. (086)2191-009, kom. 
0-501-408-363 

2422-0 
SUKIENKĘ KOMUNI.JNĄ - tanio, 
(086) 2169-321 

2429 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ na Krasce, tel. 
0-608-493-780 

2431 

KUPIĘ 
AU:rA POWYPADKOWE, ZNISZCZO
NE, (085) 716-48-16. 

[-6813-0 
AUTO SKUP SKORODOWANE do 
remontu, 0607-515-770. 

[-6813-0 

ROZBITE SAMOCHODY, 0-603-050-
-603 209-() 

KUPIĘ OKNA np. z demontażu i peł
ne drzwi 70-90 cm, tel. (086)214-11-81 

2263 
KUPIĘ BETONIARKĘ, 0-692-258-503 

· 2278 
DOM, Łomża lub w okolicy, 0-603-
-748-393 

MIESZKANIE . powyżej 
(086)473-18-12 

2327 
70mkw, 

2327 
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ :- Nowo
grodzka, Sikorskiego. 216-69-10, 216-
-55-24 

2393-0 
DOM do remontu, 0-505-69-84-29 

2435 

LOKALE 
LOKAL NA PERFUMERIĘ szukam w 

S ® 

,.ERRAZYT 
Specjalna Promocja Okna i drzwi na cale życie ... 

DRZWI 
WEJŚCIOWE 

Już od 399z1 (netto) 

Biuro Obsługi Klienta 

Skład fabryczny 

tOMtA, UL. SPOKt>.INA 210, 
TEL (086) 473-51-39, 473-51-37 

tOMV., UL. SPOKOJNA 210 
od ul. Piłsudskiego) 

TEL. 473·51-44 

§KONTAJOY 

Ostrowi Mazow. (l2-20mkw) może być 
wydzielone stoisko, najchętniej dwo
rzec PKS lub okolice, tel. 0-607-167-
'-449 

1965-0 
SALA NA PRZlJĘCIA okolicznośc i o
we, tel. 216-37-06 

2036-0 
M-4, 64m2, w centrum Łomży -
sprzedam, (086)216-21-66 

2133-00 
SPRZEDAM DOM 250mkw ul. Łago
dna, t.el. 278-22-70 

2164-00 
SPRZEDAM DWA lokale handlowe o 
pow. 92m2 i 67m2, Łomża, 0-604-152-
-065, 218-46-64 

2174-00 
WYNAJMĘ DOM, 218-10-76, 0-604-
-650-709 

2227-00 
ATRAKCYJNY LOKAL do wynajęcia , 
0604-876-166. 

[-2184-0 
SPRZEDAM M-3, Łomża, 2190-371 

2244 
SPRZEDAM KAWALERKĘ 27mkw, 
Grądy Woniecko, kom. 0-503-089-550 

2249 
STANCJA DLA pań, 2187-360 

2250 
WYNAJMĘ MIESZKANIE 52m2, I p., 
w centrum, 216-22-55 . 

WYNAJMĘ M-4, 473-83-68 
2256 

2258 
SIEDLCE ZAMIENIĘ na Łomże -
dwupokojowe, 0-604-302-263 

2261 
WYNAJMĘ POKÓJ samotnej, 216-36-
-18 

2224 
WYNAJMĘ POKÓJ z kuchnią, 0-604-
-449-366 

. 2280 
POKÓJ DO wynajęcia, 2160-166 

283 
NOWE M-5 sprzedam, 218-37-78 

2284 
STANCJA DLA dz i ewcząt, 216-36-63 

2286 
WYNAJMĘ M-4, tel. 2186-813 

2293 
POSZUKUJĘ DOMU do wynajęcia na 
bar, Łomża - okolice, 0-503-174-820 

2294 
DO WYNAJĘCIA M-3, ul. B. Prusa, te!. 
0-608-43-10-62 

2296 
SPRZEDAM MIESZKANIE 40m2, war
tość 36000zł , t.e!. 215-05-87 

2298-0 
SPRZEDAM DOM 200m, okolice 
dworca PKS, tel. 0-505-636-419 

2300 
SPRZEDAM M-5, tel. 473-60-1 3 

2301 
STANCJA DLA młodych , 2167-326 

, 2303 
LOKAL DO \VYNAJĘCIA od cze rwca, 
(086)216-60-33 

2364 
DO WYNAJĘCIA DOM , lokale han
dlowe, Łomża, 0-604-40-20-41 

2310-0 
M-4 DO WYNAJĘCIA, 218-27-06 

231 

POSZUKUJĘ DO WYNAJł~CIA M-2 
lub kawalerkę blisko nowego szpi ta la, 
tel. 0-692-595-037 

2318 
WYNAJMĘ LOKAL, I-sze piętro, . 
J 10m2, ze wszys tkimi wygodami + cen-

tralne ogrzewan ie, Łomża, Dworna 5, 
0-601-44-11-07, (022)849-60-87 

2319 
vVYNAJMĘ M-4, 0-604-261-629 

2323 
KUPIĘ MIESZKANIE 45-60m2, tel. 
0-503-146-777 / 

2330 
KUPIĘ MIESZKAN IE 2-po kojowe, o k. 
40m2, I lub II pię tro, 473~14-44 po 
15.00,0-604-56-57-54 

2175 
NIERUCHOMOŚCI - "ARKADIA", 
Łomża, Wyszyński ego 2, (086)2187-
-779 . . , 

2334-0 
SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ mieszka
nie lokatorskie w Nowogrodzie, 0-609-
-56-12-95, 2160-926 

2343 
WYNAJMĘ NOWĄ halę 400m2, 
(086)2160-755 

2345 
SPRZEDAM 37mkw, Łomża , 0-505-92-
-09-87 

2432 

PRACUJĄCY SKLEP mięsny z wielo
letnim stażem w centrum Łomży -
pilnie sprzedam, 0-502-290-81 3 

2430 

DO WYNAJĘCIA powierzchnia,maga
zynowa z biurem i zap leczem socjal
nym 220mkw w Łomży (produkcja, 
handel, usługi), tel. 0-604-177-800 

2428-() 

STANCJA,O-!)01-05-84-51 
2421 

NIERUCHOMOŚCI "TYTAN", Polo
wa 45, www.tyszka.pnet.pl (086)216-
-62-26. Złecenia przY.imujemy nieod
platnie. 

2415-0 
LOKAL DO WYNAJĘCIA 230mkw, 
Łomża, leI. 4721-407 

2401 
MERITUM - NIERUCHOMOŚCI, 
Legionów 7, (086)218-93-98, www.nie
ruchomoscLhL pl 

2395-0 
LOKAL HANDLOWY 55mkw do wy
najęcia , Łomża, (086)2180-432 

2394 
WYNAJMĘ KAWALERKĘ , 219-88-08 

' 2392 
STANCJA,218-20-33 

2391 
SPRZED4M SKLEP spożywczy, dobra 
lokalizacja, 0-608-29-25-75 

2389 
V\IYNAJMĘ LOKAL 32mkw, Mała
chowskiego, 2163-174 

WYNAJMĘ M-3, tel. 218-61-63 
2387 

2380 
M-3, 49mkw, I piętro sprzedam, 
(086)219-84-17 

, 2379 
DOM, Wyzwolenia 14 - sprzedam 

2378 
SPRZEDAM DOM, Piątnica, 2191-232 

2376 
V\IYNĄJMĘ MIESZKANIE, 47302-87, 
47302-21 . 

2356 
vVYNAJMĘ LOKAL kosmetyczce , te l. 
218-50-97 po 18.00 

2358 
TRZYPOKOJOWE do wynajęcia, 219-
-31-27 wieczorem 

2364 

USŁUGI KOMU NALNE 
"BŁYSK" 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH 

Z POJEMNIKÓW: 120 litrów 

11 m3 , 
Kp-7 m3 

tel. 218-25-26 

rak. 22 13-0 



DO VlIYNAJĘCIA 2 lokale w centrum 
mias ta - parter i piwnica po 120mkw 
każdy ul. Wojska Polskiego l, tel. 
(086)2164-718 od 8.00 do 16.00 

2366-0 

. PRZXJMĘ NA STANCJĘ, tel. (086) 
218-33-02 

rak. 

USŁUGI 
STUDNIE (086) 218-59-91, 0600-550-
-109. 

[-029-0 

KOMPUTEROPISANIE, oprawa, kse
ro - "OPOKA", 216-48-39. 

f-2159-o 

NAPRAWA - LODÓWKI, PRALKI, 
21-8-07-07, 2180-916. 

f-323-0 

PROFESJONALNY MONTAŻ samo
chodowych instalacji gazowych, Łom
ża, ul. Senatorska 13, tel. 216-69-48 

1139-00 

USŁUGI: koparko-ładowarką "Ostró
wek" wszelkiego rodzaju + samoch6d, 
216-33-34, kom. 0-601-94-20-52, 216-
-20-42 

. 1701-0 . 
CZARNOZIEM, ZWIR, piasek. Re
monty mieszkań wszelkiego rodzaju. 
Rachunki VAT, 0-602-828-318, 2160-
-625 

2094-0 
WYWÓZ GRUZU, usługi koparką 
"Ostr6wek". Malowanie, szpachlowa
nie, panele, sufity podwieszane, 0-602-
-828-318,2160-625 

2094-0 

WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI "De
mart", Łomża, Sikorskiego 219a, tel. 
216-93-06, fax 216-78-93 

1796-0 

SERWIS RTV, Śniadeckiego 17, 2180-
-001 

1802-0 
ZESPÓŁ NAJTANIEJ - profesjonal
nie, 0-608-835-768 

181&.00 
DOCIEPLANIE BUDYNKÓW soli
dnie, 219-29-13 

1820-00 

MONTAŻ i SERWIS samochodowych 
instalacji gazowych, najnowocześniej
sze systemy firmy BRC Jarnuty 11 k.1 
Łomży, 216-97-03, 503-010-038. 

. f-1910-oo 

PIT-y, 219-88-64 
1987-0 

VIDEOFILMOWANIE, 0-503-135-694, 
0-606-480-237 

SZPACHLOWANIE, 
0-604-917-284 

2086-0 
GLAZURA, 

2124-00 
SZPACHLOWANIE, GLAZURA, 4742-
-447 

2 149-00 
BLACHARSKO-DEKARSKIE, 0-692-
-104-316 

2152.:0 
RENOWACJA TAPICERKI meblowej, 
473-00-08 

2169-00 
'rYNKI, SZPACHLOWANIE, glazura, 
sidrak, 0-604-20-11-58 

2231-00 

MEBLE, ZABUDOWY, 216-29-21, 
0-600-142-184 

. 2242-0 
TANIO SZPACHLOWANIE, MALO
WANIE,PANELE, 218-37-65. 

f-2155 
TANIE, PROFE~JONALNE układanie 
paneli podłogowych, 0-602-684-294 

-' 2254 
CYKLINOWANIE, UKŁADANIE, 
(029)766-74-19 

2277-0 
SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, 
glazura, sufity podwieszane, tynki, 
215-03-99 

2279-0 
DOCIEPLANIE BUDYNKÓW i tynki 
strukturalne, 0-608-385-126 

2281-0 
UKŁADANIE KOSTKI brukowej, 
0-600-127-834, 218-49-73 

2335 
}YNKI, ELEWACJE, murarstwo - ta
nio , tel. 2181-586 

2312 
SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, 
2176-294,0-505-826-748 

2287-0 
REMON1Y, HYDRAULIKA og6lna, 
tel. 0-502-790-728 

2321 

OPRAWA PRAC. Wydruk z dyskietek 
laserowo cz-b, kolor A4-A3, ksero cz-b, 
kolor A4-A3, ksero A-2+A-1+A-0. AR
TPAP, ul. Prusa 14 lok. 72, tel. 216-54-
-62 

2292-0 

NAPRAWA: pralki, lod6wki, zamrażar
ki, 219-03-33 

. 2324-0 
SCHODY, BALUSTRADY, stal nie
rdzewna, drewno krajowe, egzotyczne, 
(086)216-48-63 po 18.00 

2338-0 

WYPOŻYCZAM RUSZTOWANIA typu 
Bauman, 217-51-60, 0-602-597-595 

2344 

UKŁADANIE GLAZURY, 2184-018 
. 2346 

MALOWANIE, SZPACHLOWANIE 
itp., 2186-184, 0-609-62-34-60 

2349 
PIT-y, 0-502-690-731 

2354-0 

STUDNIE, 218-48-66, 0-602-868-891 
2360-0 

SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, 
glazura, panele, 216-62-88 

2362-0 
PODŁOGI - układanie, cyklinowa
n.ie, 0-607-323-887 

2369 
UKŁADANIE PŁYT gipsowych, szpa
chlowanie , malowanie, 47-30-514 

\ 2374 
ZLECĘ ELEWACJĘ bud., (086)473-
-62-50 

UKłADANIE, 
0-503-367-907 

2374 
CYKLINOWANIE, 

2382 

KREDY1Y GOTÓWKOWE, 216-39-33 
r~mka " 2399-0. 

1YNKI GIPSOWE, remonty, 218-1 3c44 
2417-0 

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA 
wnęlrl , docieplenia, ogrodzenia, bra
my przesuwne - tan io!, 0-502-474-
-354, 271-87-25 

2418 

KRZEWY OZDOBNE 
drzewa, krzewy iglaste i liściaste 

w szerokim asortymencie produkowane w gruncie 
i pojemnikach, duży materiał iglasty z gruntu 

HURTOWA i DETALICZNA SPRZEDAŻ ROŚLIN 
Szkółka Krzewów Ozdobnych 
Wola Zambrowska 74a 
18-301 Zambrów ; 
tel. 0-606-304-304, fax (086)475-30-11 a~ 
e-n;Jail :skoeden@wp.pl ~ 

I DUŻY WYBÓR, N-ISKIE CENY, *-"-0 ,,<:f\~~ 
ATRAKCYJNE ODMIANY ~ 

, MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO KLIENTA _ . 1) 
~ _____________________ ~ __________ tak"2ą,6ą,' 

, 

PANELE SCIENNE . . . 
) 

PODŁOGOWE 

GLAZURA, TERAKOTA 
NOWO OTWARTY ODDZIAŁ W ŁOMŻY Al. Legionów 54 

tel.(086) 219 90 03, 219 90 12 

UKŁADANIE, CYKLINOWANIE pod-
ł6g, 2150-119 . 

2427 
DOCIEPLANIE BUDYNKÓW 
TEL.218-83-15 0604-273-449 -

fak. 

TRANSPORT 
HANNOVER - KAżDA niedziela, 
215-76-17, 215-75-34 

1985-0 
WYNAJEM BUSÓW, 216-24-20. 

. . f-337-o 
PRZEWOZY - HANNOVER, . każda 
niedziela, Pol. 0-600-564-429, Niemćy 
0174-80-364-45 

1997-0 
BELGIA, NIEMCY - W)jazd sobota, 
(085)7376-300, 0-606-336-751 

187-0 
"MISTRAL" busy 8-17 os6b, 217-90-48 

2205-0 
WYNAJEM BUSÓW, 2187-906, 0-602-
110-161 

2223-00 
NIEMCY, BELGIA, Holandia , 0-602-
-59-59-64, (086)218-82-23 

_ 2230-0 
NIEMCY BUSEM, 217-62-1 5, 0-608-
-611-628 

2243-0 
BUSEM 9-osobowym , 218-34-58, kom. 
0604-621-841. 

f~2236-0 
HANNOVER - BREMEN, Hamburg, 
2180-913,2184-787, 0-602-609-003 

, 2328-0 
HANNOVER, BREMEN, BielefeId, 

.216-93-98. 0-603-534-666 
2409-0 

HANNOVER - sobota, tel. 217-55-82 
kom . 0-692-538-400 

2433 
NIEMCY - WXJAZD, 0-692-545-545 

2434 

H~':c~e:., CH:FlaA 
DIłZWI a/wł ' C!NCRDA' OKNA 
• ZAMKI' DORABIANIE KLUCZY 
18-400 Łomża. Al. Legionów 105 
(blaszak) tal.,łax (0-86) 219·81 ·16 

NOWOŚĆ - PROMO~JA! 
NOWE DRZWI _ W STARĘJ CENIE 

WYBIERZ: 
JAKOŚĆ' KOMFORT' BEZPIECZEŃSTWO 

[ak. 2208-0 

PRACA 
KOSMETYKI - możesz dorobić . tele
fon 2184-198 

fak.2160-o 

ZATRUDNIĘ STOLARZY, Łom7.a, 
2190-140 

2255 

ZATRUDNIĘ MŁODYCH ope ra ly
wnych , 0-501-269-220 

. 2302 
ZATRUDNIĘ MŁODYCH operaty
wnych,0-504-751-200 

2302 
ZATRUDNIĘ MŁODĄ dziewczynę ja
ko pomoc w kuchni , 271-08-98 

2316 
OPIEKA NAD dziećmi i prowadzenie 
domu za pok6j i wynagrodzenie, 
0-502-472:332· 

k.z. 
PRZXJMĘ z SAMOCHODEM do Ra
dio-Taxi Speed, Zambr6w, 0-502-357-
-917, 0-602-76-28-16 

2326 
ZATRUDNIĘ STOLARZA, 0-602-576-
-480 

2342 

Łomża 

ul. Poznańska 156 
(przy stacji paliw) 

tel. 218 08 01 

NAGROBKI 
GRANITOWE 
duży wybór· atrakcyjne ceny 
napisy na szkle i granicie 

fak.2398 

(1;ł.I:01) 
BEZPOŚREDNI IMPORTER 
INSTALACJI GAZOWYCH 

[ak. 2214 

III 

-

,. 

) 

KOHTAIOY ~ 



\ 

IV 

I 

-

-

ZATRUDNIMY MĘŻCZYZNĘ na sta
nowisko sprzedawcy. Wymagania: -
wykształcenie średnie, - znajomość 
obsługi komputera, - doświadczenie 
w handlu, - wiek do 35 lat. Spotka
nie kwalifikac)'jne 16.04.2002 r godz. 
12.00. "KASZMIR", ul. Wojska Polskie
go 163b 

2363 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM we 
własnym domu, ul. Wyzwolenia. Tel. 
grzecznościowy 0-608-309-625 

2378 
ZATRUDNIĘ TECHNIKA elektronika 
(absolwent, prawo jazdy kat. B), tel. 
216-21-15, Łomża, ul. Szkolna 3 

2383 
ZATRUDNIĘ OPIEKUNKĘ do pięcio
letniego chłopca (trzy dni w tygo
dniu),218-30-01 

2396 
DO AKCJI reklamowej, 216-69-74 

2400 
SUWALSKA HURTOWNIA zatrudni 
pracowników do Oddzialu w Łomży, 
na różne stanowiska. Praca w Łomży, 
tel. (087)563-16-85 

2402 
POSZUKUJĘ KIEROWCY kat. 2, mu
rarza, pracowników do produkcji pu
staków, tel. 0-604-15-20-65 

2408 

ZATRUDNIĘ SPAWACZA, 0-692,427-
-159 . 

2414-0 
ZATRUDNIMY: - monter spawacz 
gazowy, elektryczny, monter instalacji 
sanitarnych, murarz- tynkarz, dociep
lanie budynków, 2190-315 

2416 
ZATRUDNIĘ DO DOCIEPLANIA 
BUDYNKÓW TEL 218-83-15 
0604-273-449 

[ak. 

NAUKA 
TŁUMACZ jĘZVKA ros}jskiego, 
0-603-354-178 

1854-00 
NIEMIECKI,219-14-03 

2196-00 
ANGIELSKI - KOREPETYCJE, tel. 
2188-822 wieczorem 

2265 
MATEMATYKA - KOREPETYCJE 
uczniom i studentom, (086)218-74-63, 
2187-779 

ANGIELSKI 
(086)216-93-91 

2334-0 
native speaker, 

2340 

PROMOCJA KOS SPALINOWYCH! 

ANDREAS STIHL, ul. Poznańska 16, Sady, 62-080 Tamowo Podgórne 

, Sprzedaż oraz obsługę serwisową prowadzą wyłącznie 
autl?ryzowalJi dealerzy firmy STIHL. 

Białystok - Dworzec PKS, paw. 17, tel. 745 1402, Kawaleryjska 

(Targowica paw. 1), tel. 742 24 49; Ciechanowiec -

-Sienkiewicza 45, tet 277 28 64; Czyżew - Nurska 13 

(pawilon GS), tel. 0602 27 94 06; Grajewo - Wojska 

Polskiego 49, tel. 272 3344; Kolno - Wojska Polskiego 46, 

tel. 474 04 09; Łomża - Kierzkowa 1, tel. 21644 66; Maków 

Maz. - Kopernika 4, tel. 717 0240; Mońki -Wyzwolenia 13A, 

tel. 71648 69; Ostrołęka - Żeromskiego-PKp, tel. 760 52 25, 

Inwalidów Wojennych 5, tel. 764 47 52; Ostrów Maz~wiecka 

- Sikorskiego 28, tel. 74 525 -64, Krótka 3, tel. 745 39 59; 

- Rudka - 3 Maja 28, tel. O 608 402 695; Wysokie Maz. -

1000-lecia 4, tel. 275 23 16; Zambrów - Wilsona 10, -

tel. 271 69 07. 
• Szczegóły promocji u _lerów 

fak.2207 

~ KONTAIOY 

OBOZY ]ĘZVKOWE i wypoczynkowe 
dla młodzieży i dorosłych, (086)216-
-93-91. Zajdź po katalog, al. Legion6,w 
42, Łomża 

SPRZEDAM PEKIŃCZVKI, tel. (086) 
215-00-78 

2314 

2340 
NIEPUBLICZNE NAUCZYCIELSKIE 
KOLEGIUM]ęzyków Obcych - (spe
cjalność język angielski) - egzamin 
wstępny: 8 - 9 lipca. Tel. (086)2169-
-391, al. Legionów 42, Łomża 

INNE '/ 

2340 
POLICEALNE STUDIUM jĘZVKO
WE - angielski - zajęcia weekendo
we, tel. (086)216-93-91 

BIURO MATRYMONIALNE "Kata
rzynka", (086)473-16-50, 0-607-191-
-070 

1239-0 

USA,O-504-683-818 
2340 2200-00 

ZWIERZĘTA 
USA - WXJAZDY, 0-504-862-196 

2233-0 

SPRZEDAM 2 konie 3-latki ze źreba
kami, 0-602-50-65-35 

2297-0 
SPRZEDAM SZCZENIĘTA owczarki, 
tel. 216-28-89 

1-5 MAJ: wczasy, wycieczki z atrakcjami 
w dolinie Biebrzy i na Mazurach. "Po
dróżniczek" zaprasza Łomża, ul. 
Dworna 18, tel. 218-81-99 . 

I 2313 

fi/Nilil/ll 
. OKNA Z JEDWABNEGO 

TEGO JESZCZE NIKT NIE MA: 
- W standardzie profile czterokomorowe 
- w standardzie okucia "TYTANOWE" 
- podnośnik skrzydła [ .. , I 
- z~czep antywłamaniowy iI 
• ozdobne listwy .==
- szyby niskoemisyjne K-1 , 1· .:=. 

2309 

Nie znoś 40 domu byle czego, 
Kup OKNA z Jedwabnego. 

Dobrze i tanio 
kupisz materiały instalacji sanitarnej, co., hutnicze i budowlane 

GRZEJNIKI ALUMINIOWE 
W ATRAKCYJNYCH CENACH 

/ 
- nowe systemy grzewcze, ogrzewanie podłogowe 
- kotły ekologiczne 
- grzejniki' płytowe 
- armatura sanitarna 

NOWA FIRMA 
NOWE CENY 

PHU BUDROL II AndrzejDerniańczuk, 
Piątnica, ul. Stawiskowska 51 (obok stacji CPN) 

tel. 219-11-27, fax 219-10-41 fak.1946-0 



Wybierasz si, do 
NOWEGO JORKU 
do pracy? 
Będziesz pracować: 
na budowie, przy rozbiórkach 
lub usuwaniu azbestu? 
Jeśli ulegniesz WYPADKOWI możemy w 1\voim imieniu 
wnieść sprawę sądową i masz szansę dołączyć do licznej grupy 
naszych polskich klientów, dla których wywalczyliśmy: 

ODSZKODOWANIE 

PRZEKRACZAJ~CE 
MILION DOLAROW 

• KIM JESTEŚMY? 
Prestiżową amerykańską kancelarią adwokacką w centrum 
Nowego Jorku. Specjalizujemy się w sprawach, w których 
robotnik występuje do sądu o odszkodowanie za wypadek 
przy pracy 

• SKĄD NASZE ZAINTERESOWANIE ŁOMŻĄ? 
Wśród naszych klientów (zarówno byłych , jak i obecnych) 
mamy wielu Łomżyniaków i bardzo dobrze się nam razem 
pracuje 

• W JAKI SPOSÓB OPŁACISZ NASZE HONORARIUM? 
Honorarium zapłacisz dopiero z odszkodowania 
Wysokość honorarium jest ściśle określona prawem 

Nie musisz mieć zielonej karty, 
by wnieść i wygrać sprawę 

Dzwoń po bezpłatną (212) 685 2023 
konsultację w języku polskim: -

Nasz adres na Manhattanie: 475 Park Avenue South 
New York, NY 10016 

KREDYT już od 
Już od 2 .,50/0 środki z Funduszu 

Dzięki ofercie P.F.F. .. JM!.:' i jednego z największych banków 
macie Państwo możliwość uzyskania środków na realizację życiowych planów: 

• zakup mieszkania • zakup domu, działki gruntów rolnych 
• remont, budowa • cele inwestycyjne • refinansowanie 

PRZYKŁADOWE RATY: 30.000- 232.50 zł 100.000 -775.00 zł 
200.000 - 1550,00 zł 10.000 - I 10.29 zł 50.000 - 387.50 zł 

UWAGA! PROMOCJA! 
Teraz noWY 
kredyt g_".~UlICG1W 

do 15.000 zł 
w 48 godzin 

Olsztyn Elbląg Łomża 

ul. Bema 13 ul. Wyszyńs kiego 5"B", p. 100 
tel. (089) 53 4 49 07 

ul. Stary Rynek 37/1 
tel. (055) 642 22 35 do 36 tel. (086) 2 15 35 40 

539 10 62 w. 38 

ŁOMŻA 
al. Legionów 7 

tel. 
(086) 216-40-22 

fax 
(086) 216-57-1 1 

e-mail : 
tl.cumulus @wp.pl 

.--

~ 
Omiń P05rednika - kupisz taniej 

P.P.H.U. " OKNAL" DK ~L Kup iskiNo w e 12 1, 18 -400 Lomża 
Zaprasza 'eUfa. (O-86~;i:~-;~~~ 

-
TOWARZYSTWO LOTNICZE 

"Kontakty", wspierające Towarzystwo Lotnicze 

"Cumulus" w Łomży, które podjęło się tworzenia 

. lotniska sportowego w Czerwonym Borze, . 
poszukują starych drewnianych domów i stodół 

do rozbiórki, starych okien i drzwi, wiejskich 

stołów, ław, szlabanów itp. mebli . Każdy, kto 

chciałby przekazać je Towarzystwu, proszony jest 

o kontakt listowny lub telefoniczny z reda ktorem 

naczelnym Władysławem Tockim: " Kontakty", al. 

Legionów 7, 18-400 Łomża , tel. 216-40-22 lub 

0603-646-484. 

Wszyscy dobroczyńcy znajdą si ę w "Złotym 

albumie TL Cumulus" _ 



"
Łomża ul.AI.Pilsudskiego 70 ODO 

le1.086/ 218 43 22 

, lllY.llioC: 
VINDOV Łomża ul. ALLegionów 42 tel .086/218 93 63 
VINDOV Zambrów ul. Mazowiecka 2 tel.086/271 34 51 
VINDOV Wysokie Maz. ul. Mystkowska 1 tel.086/ 275 00 89 

Liceum Ekonomiczne im. B. Jańskiego w Łomży Teraz i CIEBIE stać na OKNA BEZOŁOWIOWE 
informuje 

że w nowym roku szkolnym 2002/2003 przekształca się w: 

• Liceum Profilowane Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Przedsiębiorczości im.B.Jańskiego 
o profilu ekonomiczno-administracyjnym 

• Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Przedsiębiorczości im. B.Jańskiego z dwoma klasami : 
o poszerzonych treściach kształcenia z przedsiębiorczości 
oraz o poszerzonych treściach kształcenia z języków obcych. 

Jesteśmy szkołą bezpieczną . 

}~ 
865 

1_ 865_ 1 

• Niemieckie okucia wlnkhaus-autopllot 
• Niemiecki bezołowiowy profil plustec Kształcenie w naszej szkole prowadzone 

jest zgodnie z zasadami edukacji katolickiej. • Jakość potwierdzona aprobatą techniczną ITB Nr At-15-3019/01 

Jesteśmy jedyną funkcjonującą w Łomży szkołą 
założoną przez wyższą uczelnię. 

Mamy doświadczoną, kompetentną kadrę pedagogiczną, 
w tym wykładowców akademickich. 

Posiadamy najlepszą bazę lokalową w Łomży. 

Dysponujemy nowoczesnymi, dostosowanymi do programów nauczania 
pomocami naukowymi, w tym dobrze wyposażoną biblioteką, czytelnią, 

pracownią komputerową ze stałym łączem internetowym. 

90% naszych absolwentów to studenci. 

ZAPRASZAMY RODZICÓW I MŁODZIEŻ 
NA " DZIEŃ OTWARTY" 

21.IV.2002 r. (NIEDZIELA) 
w godz. od 10.00 do 14.00 

adres: Łomża, ul. Krzywe Koło 9 
tel.: (086)2164900, fax: (086) 2164775 
e-mail : sekretariat @lomza.janski.edu.pl 

t e r w e 
Od 1 do 24 mies\ęc'J 

Certyfikatem zgodności COBR Metalpiast Nr 0004102 

G 
. • · MIkrowentylacja ratls · Zaczep antywyważenlowy 

• Zatrzask przeciwwietrzny 
• Komplet kotew montażowych 
• Pomiary, Wycena I transport 

Możliwość uzyskania odsetek do 9 % przy 
jednorazowym ulokowaniu wkładu powyżej 
30.000 zł. 

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. ODDZIAŁ W ŁOMŻY ul. Dworna 12 tel. 216-54-16 

Grajewo ul. Wojska Polskiego 55 tel. 272-37-34 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15 tel. 275-23-99 

Zambrów Al. Wojska Polskiego 25 tel. 271-23-98 
f. 
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